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RECURSO CÍVEL Nº 5009877-49.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KARINA ROCHA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trato de ação por meio da qual a parte autora pretende o ressarcimento por danos
morais e materiais em razão de acidente de veículo sofrido no dia 22.5.2016, na BR 262,
altura do Km 25, no município de Viana. 

Sentença (EVENTOS 12 e 20): julgou improcedente a demanda, após concluir que não há
como reconhecer que o acidente tenha decorrido de ação e/ou omissão imputável ao Poder
Público. O juízo sentenciante afastou a alegação de nulidade do julgado, em apreciação de
embargos declaratórios, por considerar que a parte foi devidamente intimada em meio
eletrônico, para manifestação, e que a emissão de e-mails não dispensa a consulta pelo
advogado ao sistema de tramitação processual, por meio do qual se dão as intimações. 

Razões da recorrente – autora (EVENTO 27): sustenta que o julgado recorrido incorreu em
nulidade, por cerceamento a seu direito de defesa, visto que, apesar de se afirmar que não
houve manifestação acerca da contestação, requereu produção de provas desde a petição
inicial. Alega que não foi intimada, via publicação/e-mail, para manifestação acerca da peça
de defesa.

Contrarrazões (EVENTO 31): pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o suficiente relatório. Decido.

VOTO

O juízo sentenciante, após assentar que, embora regularmente intimada para manifestar-se em
réplica, a autora se manteve inerte, assim resolveu o mérito da lide:

O caso em comento revela, em tese, omissão específica, apta à responsabilização objetiva,
haja vista que o DNIT tem o dever de impedir que acidentes ocorram em decorrência da má
conservação das vias sob sua administração. (...) 
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Fixada essa premissa e com base no contexto fático probatório dos autos, verifico inexistirem
subsídios suficientes que possam concluir pela responsabilização do DNIT pelo acidente em
questão e, por conseguinte, pelos danos materiais e morais ditos como suportados. Isso
porque, não há qualquer comprovação de nexo causal entre os danos alegados pelo autora
(danos material e moral sofridos em decorrência do acidente de trânsito) e a suposta falta do
serviço imputada ao réu, à medida que, conforme será devidamente explicitado adiante, as
condições em que se encontrava a estrada no momento do acidente em nada contribuíram
para a sua consumação, porquanto em perfeita consonância com as exigências legais e
regulamentares aplicáveis à espécie. (...)

Os documentos colacionados aos autos pelo DNIT (Projeto de Sinalização do Local do
acidente 3378665; Cronograma Físico-Financeiro do Contrato TT-938/13 3378683; Cópia do
Diário de Obras da 30ª Medição do contrato TT 938/13) corroboram que o trecho em questão
(BR 262, Km 25) havia passado por recente manutenção da sinalização, onde se destaca a
instalação de sinalização vertical e reposição das tachas ao longo da rodovia, no trecho
compreendido entre o Km 15,80 a 95,0. Obras essas comprovadas por meio do "Diário de
Obras". Digno de nota registrar que a autora, conquanto regularmente intimada, não infirmou
tais alegações.

Nesse contexto, não há como concluir que o acidente tenha decorrido de ação e/ou omissão
imputável ao Poder Público. Ora, o simples fato de a pista onde aconteceu o sinistro
apresentar-se em bom estado de conservação e sinalização, sem qualquer incidência de
desníveis, por si só, se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do DNIT.

O recurso, no entanto, não versa sobre o mérito da ação.

Diante da alegação de nulidade da Sentença, suscitada em embargos (EVENTO 16) por
suposta ausência de intimação da demandante para se manifestar sobre a contestação, assim se
pronunciou o juízo recorrido:

Inicialmente, cumpre-me registrar que, tratando-se de processo eletrônico, as intimações
consideram-se realizadas no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica, consulta
esta que deverá ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob
pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse
prazo. 

Na hipótese, não havendo registro de consulta eletrônica por parte da intimada, nos dez dias
seguintes corridos contados do dia seguinte à data de envio da intimação, esta foi considerada
como automaticamente realizada na data do término desse lapso temporal. A emissão de
emails não dispensa a consulta eletrônica direta ao sistema pelo causídico.

Com efeito, infere-se da dicção dos arts. 270 e 272 do CPC, que, a partir da vigência do novo
codex processual, as intimações dar-se-ão preferencialmente pela via eletrônica, sendo cabível
a intimação por publicação nos órgãos oficiais (DJe), tal como ocorria no rito anterior, apenas
quando essa não se der pelo meio digital. A propósito, a dicção dos dispositivos que compõe o
Capítulo do CPC que disciplina as intimações é indicativa da prevalência da via eletrônica:
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 Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da
lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela
publicação dos atos no órgão oficial.

Art. 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação
em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do
processo os advogados das partes:

Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio
eletrônico ou pelo correio.

Ressalto que, desde a vigência da Lei n. 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do
processo judicial antes do advento do novo CPC -, já era previsto, em seu art. 5º, caput, que
"As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na
forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive
eletrônico.", e no § 4º do mesmo dispositivo que "Em caráter informativo, poderá ser
efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a
abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo", sendo certo que tal
comunicação, de caráter meramente informativo, não constitui, em si, a intimação prevista
pela lei, nem requisito para sua produção de efeito, sobretudo após o advento do novo CPC.

Dessa forma, há de ser reconhecida a legitimidade da intimação da autora para
manifestação acerca da contestação apresentada nos autos, nos termos informados nos
EVENTOS 8, 9 e 10.

Para mais, verifica-se, da peça inicial, que o último dos requerimentos formulados pela parte
foi no sentido de "e) Que seja admitida a utilização de todos os meios de prova admitidos em
direito, qual seja, testemunhal, documental, perícia, etc;".

Sem embargo, a par dessa genérica manifestação não constituir, objetivamente, qualquer
pedido específico de produção de prova (vê-se, a exemplo, que a parte não indica
nenhuma testemunha em sua exordial), no EVENTO 3 dos autos, alicerçado no princípio da
simplicidade que permeia o rito dos Juizados (Lei n. 9.099/1995, art. 2º), o juízo a quo
proferiu decisão na qual expressamente saneou a lide nos seguintes termos (destaques
modificados):

Deixo de designar Audiência de Instrução e Julgamento, visto que, em princípio, não há
necessidade de produção de prova oral. De acordo com os termos da Contestação e/ou da
Réplica, tal decisão poderá ser revista. Assim, essencial que as partes indiquem as provas
que desejam produzir por ocasião da apresentação dessas peças. Inverto o ônus da prova em
favor da parte autora. No que tange à prova de fato negativo e a questões de natureza pessoal,
o ônus probatório permanece com a parte autora.
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Dessa forma, considerando que a parte deixou fluir o prazo após a intimação informada aos
EVENTOS 8, 9 - a qual, repita-se, deve ser reputada válida -, sem manifestação nos termos
previamente definidos no EVENTO 3, faz-se cogente reconhecer a inexistência de
cerceamento ao direito de defesa e a consequente validade do ato judicial impugnado, razão
pela qual a improcedência do recurso perfaz medida que se impõe.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO 12.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681247v12 e do código CRC ba4f52b8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 6/10/2020, às 20:4:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009877-49.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KARINA ROCHA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA DA SILVA (OAB ES018707)
ADVOGADO: BEATRIZ BALBINO BARBOSA (OAB ES033342)

RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000824876v2 e do código CRC b4078e4f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 6/10/2020, às 20:4:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001619-72.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: UDSON CORREA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou procedente em parte o pedido parte o pedido para condenar o INSS
averbar como tempo laborado e reconhecido pela Justiça do Trabalho o período de
01.12.1991 a 18.11.1997 e como tempo de serviço sob condições especiais os períodos de
18.06.1990 a 16.08.2012 e de 23.01.2012 a 31.07.2012.

2. O INSS, em suas razões, alega que não há prova de recolhimento das
contribuições sociais relativas ao período reconhecido na Justiça do Trabalho e indaga quais
são os valores a serem considerados como salário de contribuição, a que período se referem e
como distribuir os valores das contribuições sobre os salários de contribuição considerados no
período básico de cálculo, defendendo que o pedido de cômputo dos períodos deve ser
julgado improcedente. Argumenta, ainda, que como o autor não formulou pedido de revisão
em âmbito administrativo, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito por falta de
interesse processual. Afirma que, na hipótese de acolhimento do pedido, a revisão só poderia
gerar efeitos a partir do trânsito em julgado. Por fim, no que diz respeito ao tempo especial,
aduz que o autor não demonstrou exposição a hidrocarbonetos aromáticos de forma habitual e
permanente.

3. O autor, em suas razões, resume sua pretensão recursal nos seguintes termos:
o aproveitamento no RGPS de períodos de atividades da iniciativa privada (empresa privada)
concomitantes a emprego público celetista, posteriormente convertido para cargo público no
âmbito do Regime Jurídico Único dos servidores públicos; o reconhecimento do exercício de
atividade especial no (s) período (s) de 18/06/1990 a 30/09/2000 e 01/08/2014 até
25/09/2014; reconhecer a possibilidade de converter o período especial de 18/06/1990 a
30/09/2000 e 01/08/2014 a 25/09/2014, em tempo comum, mediante a aplicação do fator 1,40
(por ser homem); se for o caso, implantar em favor do autor o benefício que lhe for mais
vantajoso, aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER
(19/03/2018); e pagar ao autor as parcelas vencidas desde a DER (19/03/2018), corrigidas na
forma da lei.
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4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
um do outro.

VOTO

5. Recurso do INSS.

5.1. Não merece acolhida a alegação do INSS de que faltaria interesse
processual ao autor por ausência de prévio requerimento administrativo pleiteando revisão
com base no reconhecimento de tempo de serviço na Justiça do Trabalho. E isso, porque,
primeiro, o autor não poderia pedir a revisão de benefício inexistente, dado que até hoje não
obteve o benefício almejado (conforme consulta ao Plenus); e, segundo, no processo
administrativo consta documento emitido pelo INSS em que há menção à reclamação
trabalhista em que o autor pleiteou o reconhecimento do período de 01.12.1991 a 18.11.1997
(evento 7, PROCADM1, fl. 06). 

5.2. Quanto às indagações do INSS consistentes em saber quais são os valores a
serem considerados como salário de contribuição, a que período se referem e como distribuir
os valores das contribuições sobre os salários de contribuição considerados no período básico
de cálculo, destaque-se que as respostas a essas perguntas devem ser buscadas na legislação
previdenciária (art. 71 e seguintes da Instrução Normativa nº 77, de 21 de janeiro de 2015,
por exemplo) que trata do cálculo de recolhimento de contribuições devidas pelo empregador
em razão de determinação judicial da Justiça do Trabalho, não sendo o Poder Judiciário órgão
de consulta.

5.3. A alegação  que aborda os efeitos financeiros da revisão não guarda
correspondência com o objeto da demanda (repita-se: não houve pedido de revisão, mas de
concessão), não cabendo análise a seu respeito.

5.4. De acordo com a sentença, o autor trabalhou exposto a hidrocarbonetos
aromáticos no período de 18.06.1990 a 16.08.2012.

5.4.1. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos
nocivos pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
Decreto n. 3.048/1999.

5.4.2. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão
realizada no dia 20.07.2016, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a
limites de tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo
trabalhador. O relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino
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Koehler, citou precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema,
segundo o qual não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do
ambiente de trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a
hidrocarbonetos aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-
se à análise qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade.
(Proc. 5004737-08.2012.4.04.7108).

5.4.3. O PPP juntado no evento 7, PROCADM1, fls.03-05, informa que o autor,
sendo técnico em raio-x, exercia, entre outras atividades, a preparação, revelação e impressão
de imagem do exame realizado. O formulário registra que, no período em tela, o autor
trabalhou exposto a hidrocarbonetos aromáticos, nos seguintes termos: “trabalhos em
operações com exposição e contato com produtos químicos a base de hidrocarbonetos
aromáticos, tais como reveladores (benzina), fixadores etc.”, e sem utilizar EPI eficaz. 

5.4.4. Dessa forma, havendo exposição do autor, de modo habitual e
permanente, a hidrocarbonetos aromáticos e sem a utilização de EPI eficaz, deve ser mantido
o capítulo da sentença que declarou o período de 18.06.1990 a 16.08.2012 como tempo
especial.

6. Recurso do autor.

6.1. No que diz respeito à pretensão recursal de reconhecimento do exercício de
atividade especial nos períodos de 18/06/1990 a 30/09/2000 e 01/08/2014 até 25/09/2014,
verifica-se que, em relação ao intervalo de 18.06.1990 a 30.09.2000, falta interesse processual
ao autor, dado que esse período já foi declarado como tempo especial na sentença, bem como
foi mantido neste voto.

6.2. No que tange ao período de 01.08.2014 a 25.09.2014, verifica-se que o
mapa de tempo de contribuição elaborado pelo INSS (evento 1, ANEXO31, fls. 10-12)
informa que o período de 17.08.2012 a 31.07.2014 já foi reconhecido como tempo especial
administrativamente. Nesse ponto, também, falta interesse processual ao autor, inclusive
conforme já declarado na sentença. Assim, da pretensão recursal do autor restaria apreciar a
especialidade do período de 01.08.2014 a 25.09.2014.

6.3. O PPP juntado no evento 7, PROCADM1, fls. 03-05, registra que no
período de 01.08.2014 a 25.09.2014 o autor trabalhou não só exposto aos hidrocarbonetos
aromáticos acima descritos, como também a radiação ionizante, dado que exercia a função de
técnico em raio-x.

6.4. Sobre a radiação ionizante, de se registrar que aplicava-se o limite de
tolerância previsto na legislação trabalhista para fins previdenciários, conforme o Anexo nº
05 da NR-15 que assim dispõe: nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser
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expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância, os princípios, as obrigações e
controles básicos para a proteção do homem e do seu meio ambiente contra possíveis efeitos
indevidos causados pela radiação ionizante, são os constantes da Norma CNEN-NE-3.01:
“Diretrizes Básicas de Radioproteção”, de julho de 1988, aprovada, em caráter experimental,
pela Resolução CNEN nº 12/88, ou daquela que venha a substituí-la. O limite de tolerância
para exposição do indivíduo ocupacionalmente exposto é fixado em 20 mSv (miliSiervet),
com base no item 5.4.2 da Norma CNEN-NE-3.01.

6.5. Caso realmente seja esta a disposição normativa a ser utilizada, haveria um
esvaziamento da proteção legal conferida ao segurado que exerce ocupação na qual haja
exposição à radiação ionizante. As normas da CNEN (Comissão Nacional de Energia
Nuclear) configuram requisitos básicos de proteção radiológica e possuem limitações
quantitativas individuais para que haja controle da exposição dos trabalhadores a elementos
radioativos. O princípio básico da proteção radiológica é manter os níveis tão baixos quanto
possível, não devendo exceder os limites anuais exposto pelo Juízo monocrático em sua
fundamentação.

6.6. Com isso, é possível concluir que o alcance dos limites dispostos no item
5.4.2 da Norma CNEN-NE-3.01 assegura aos trabalhadores o afastamento do trabalho, em
prol da segurança e da saúde do indivíduo e do risco de contaminação ao qual este estará
exposto caso continue laborando nas mesmas condições. Tais limitações não podem servir de
base para a concessão de aposentadoria especial, visto que exigi-las significaria que o
segurado, para ter direito ao benefício de aposentadoria especial, teria que se submeter a
níveis de radiação que nem a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear permite. E se tal
exposição não é permitida, por estrita obediência ao Plano de Proteção Radiológica, tornar-
se-ia impossível a consideração da radiação ionizante como agente nocivo.

6.7. Ora, não é esse o intuito da norma. Os Anexos IV dos Decretos nº  2.172/97
e nº 3.048/99 (Código 2.0.3) prevêem expressamente que a radiação ionizante é agente
nocivo e tal disposição deve receber interpretação condizente com a possibilidade do
segurado de obtê-la, o que seria impossível caso o trabalhador tivesse que exceder as doses
máximas liberadas pela CNEN.

6.8. Para melhor esclarecer tal assunto, colaciono trecho do voto de lavra da
Desembargadora Federal Liliane Roriz na Apelação Cível nº 2005.51.01.516518-4, no qual
foi citado esclarecimento da Associação Catarinense de Medicina: A exposição dos
trabalhadores às radiações ionizantes está submetida a limites de doses, estabelecidos pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear, segundo parâmetros internacionais. Os limites de
doses ocupacionais são estabelecidos de modo que, em nenhuma hipótese, os trabalhadores
recebam doses, que possam causar os efeitos determinísticos, para os quais existe um limiar
de dose. Os limites de doses visam, também, reduzir ao mínimo, a possibilidade de efeitos
estocásticos, para os quais não se conhecem limiares de dose. Os limites de dose são

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 514



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 10/457

5001619-72.2018.4.02.5005 500000724238 .V3 JES10745© JES10745

acompanhados por meio da monitoração individual, usando-se filmes dosimétricos, canetas
dosimétricas, dosímetros de alarme, entre outros. Desta forma, valores detectados em
trabalhadores, acima de determinada dose expressa em unidades - Sv (Sievert) devem
desencadear providências de: controle das condições ambientais; da organização do trabalho;
das dosimetrias sequenciais realizadas e vigilância médica. O nível de investigação³ é de 1,5
mSv (miliSievert) por mês, não podendo o acumulado no ano, exceder 20 mSv sendo esta a
média ponderada em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer
ano (CNEN – NN-3.01/2005). Conclui, ainda: “não há como se estabelecer um nível seguro
para a saúde humana de exposição aos raios-x, devendo ser esse o motivo pelo qual as
normas previdenciárias atinentes ao tema não estabelecerem níveis de exposição a esse agente
agressivo, ao contrário, por exemplo, do que faz com o multicitado ruído. Sendo certo que
quanto mais prolongada for a exposição no tempo, maior será a probalidade da verificação
dos efeitos estocásticos”.

6.9. Das exposições acima elencadas, concluo: i) o item 5.4.2 da Norma CNEN-
NE-3.01 é parâmetro para controle da proteção radiológica dos trabalhadores; ii) ao se utilizar
um critério teleológico de interpretação, a norma referida pelo magistrado não é capaz de
limitar níveis de radiação ionizante para fins de aposentadoria especial.

6.10. Cito, por fim, que a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº
3.393/1987, que assegurou o adicional de periculosidade para trabalhadores que exercem
atividade de risco com radiação ionizante, considerou que o presente estado da tecnologia
nuclear não permite evitar, ou reduzir a zero, o risco em potencial oriundo de tais atividades,
sob pena de impor à sociedade custo tão elevado que dificilmente o mesmo seria justificado.

6.11. Com isso, não há necessidade de quantificação para esse agente físico
específico (radiação ionizante), razão pela qual a simples confirmação de sua função de
técnico de Raio-x, sem o respectivo laudo técnico, é suficiente para o reconhecimento.

6.12. Ressalto que a fundamentação acima exposta no sentido de que a radiação
ionizante deve ser considerada como agente nocivo (qualitativamente) não afasta a
necessidade de o segurado colacionar os documentos exigidos pela legislação previdenciária
para comprovar sua exposição ao fator de risco de forma efetiva, o que ainda será apurado.
Não havendo provas nesse sentido, inviável se faz o reconhecimento como especial e com
isso a concessão da aposentadoria especial.

6.13. Quanto à aferição qualitativa/quantitativa e o uso de EPI eficaz afastar o
direito ao benefício, passo a discorrer. Inicialmente merece destaque o Decreto nº 3048 (art.
68), assim como a Instrução Normativa INSS/PRES Nº 77, de 22/01/2015 (arts. 276 a 278): 

Art. 68 § 4o  A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação
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de efetiva exposição do trabalhador. 

Art. 276. O enquadramento de períodos exercidos em condições especiais por exposição a
agentes nocivos dependerá de comprovação, perante o INSS, de efetiva exposição do segurado
a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde
ou à integridade física durante tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente. 

Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade
física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição
que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que,
dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde,
segundo critérios de avaliação qualitativa. 

§ 1º  Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados para fins
de caracterização de período exercido em condições especiais. 

§ 2º Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação do Decreto n°
8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. 

§ 3º As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas, ressalvadas as
disposições contrárias. 

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais
por exposição à agente nocivo, consideram- se: 

I -  nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos
reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à
saúde ou à integridade física do trabalhador; e 

II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do empregado,
do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica a qual se submete. 

§ 1º Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de
riscos e do agente nocivo é: 

I -  apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos
Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora nº 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS,
para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição: 

a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de
agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;
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b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na alínea "a"; e

c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da
exposição, a frequência e a duração do contato; 

II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância
ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por meio da
mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no tempo efetivo da exposição
no ambiente de trabalho. 

§ 2º Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a permanência
o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade
equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha
sido constatada. 

6.14. Os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do art. 68
do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/13) são aqueles relacionados
como tal na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, ou LINACH, que foi
publicada na Portaria Interministerial nº 9, de 07/10/2014 (Diário Oficial da União de
08/10/14, págs. 140/142).

6.15. A referida LINACH contem um anexo no qual o Grupo 1 indica os
“agentes confirmados como carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2A relaciona os
“agentes provavelmente carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2B  relaciona os “agentes
possivelmente carcinogênicos para humanos”

6.16. Em suma, os agentes reconhecidamente cancerígenos referidos na nova
redação do § 4º do art. 68 do Dec. 3.048/99 são os que constam no Grupo 1 da LINACH. E
no referido Grupo 1 está listado o agente nocivo “radiações ionizantes”.

6.17. Logo, uma vez que o próprio INSS deve analisar qualitativamente o
agente nocivo radiação ionizante, o tempo de trabalho laborado com exposição a tal agente
deve ser considerado como especial a qualquer tempo.

6.18. Quanto ao EPI ser eficaz para o referido agente, conforme entendimento
adotado no julgamento do ARE 664335/STF, dada a gravidade desta exposição deve ser
afastado, ou seja, a indicação de sua eficácia é inócua, como ocorreu para o ruído.

6.19. No mais, de se registrar que o INSS administrativamente, ao considerar as
recentes alterações introduzidas no § 4º do art 68 do Decreto nº 3.048, de 1999 pelo Decreto
nº 8.123, de 2013, a publicação da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 09, de
07/10/2014 e a Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU (Anexo I),
com relação aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, passou a observar as
orientações abaixo: 
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a) serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os constantes do Grupo 1 da
lista da LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV
do Decreto nº 3048/99;

b) a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos, será suficiente para comprovação da efetiva exposição do
trabalhador;

c) a avaliação da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos será apurada
na forma qualitativa, conforme § 2º e 3° do art. 68 do Decreto nº 3048/99 (alterado pelo
Decreto n° 8.123 de 2013);

d) a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou Equipamentos de Proteção
Individual-EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que
considerados eficazes; e

e) para o enquadramento dos agentes reconhecidamente cancerígenos, na forma desta
orientação, será considerado o período trabalhado a partir de 08/10/2014, data da publicação
da Portaria Interministerial nº 09/14. 

6.20. Portanto, quer por uma interpretação ampliada daquele processo em
repercussão geral, quer pelo reconhecimento administrativo a partir de 08/10/2014,
desconsidero eventual eficácia do EPI para a radiação ionizante, agente físico que deve ser
aferido de forma qualitativa inclusive em períodos remotos.

6.21. Por essa razão o período de 01.08.2014 a 25.09.2014 deve ser reconhecido
como especial.

6.22. Em relação à pretensão de aproveitamento no RGPS de período de
atividade da iniciativa privada (18/06/1990 e 30/09/2000) concomitantes a emprego público
celetista, posteriormente convertido para cargo público no âmbito do Regime Jurídico Único
dos servidores públicos, a sentença já apreciou a questão com argumentação exaustiva, à qual
se adere, concluindo que, por ter sido averbado no RPPS, não poderia ser aproveitado no
RGPS com o propósito de obtenção de aposentadoria.

7. Considerando o tempo de contribuição apurado na sentença (22 anos, 07
meses e 06 dias) nem mesmo com o tempo especial ora reconhecido o autor faria jus seja
a aposentadoria especial seja a aposentadoria por tempo de contribuição.

8. INSS isento de custas processuais. Condeno o INSS ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55,
“caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

9. Autor sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.
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10. Ante o exposto, voto por conhecer de parte do recurso do INSS e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento, bem como por conhecer de parte do recurso do autor e, na
parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento apenas para declarar como tempo especial o
período de 01.08.2014 a 25.09.2014.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000724238v3 e do código CRC a6550729.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001619-72.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: UDSON CORREA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: LAUDIMAR RODRIGUES DE LIMA (OAB ES019570)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como por
conhecer de parte do recurso do autor e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento
apenas para declarar como tempo especial o período de 01.08.2014 a 25.09.2014, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760120v2 e do código CRC f26fa76b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004956-44.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIMAR PACHECO DA COSTA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente a pretensão autoral. Em suas razões, impugna apenas a fixação de multa
diária de R$ 500,00, na sentença, para o caso de descumprimento de ordem concessiva de
tutela de urgência. Defende a sua exclusão ou redução para R$ 50,00.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. Em relação ao objeto do recurso inominado, esclareço que pelo tempo em que
exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

4. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.

5. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe parcial
provimento apenas para reduzir a multa diária para R$ 100,00 em caso de descumprimento da
tutela de urgência concedida na sentença.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000665159v2 e do código CRC 76d86f1f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004956-44.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZIMAR PACHECO DA COSTA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa diária para R$
100,00 em caso de descumprimento da tutela de urgência concedida na sentença, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760166v2 e do código CRC 896fb0b9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000672-59.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO HEANCIO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, em
relação ao pedido de declaração de tempo especial do período de 03.08.1987 a 05.09.2019,
reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito,
com base no art. 485, V, do CPC, e, em relação ao pedido de concessão de aposentadoria
especial, julgou o pedido improcedente. Em suas razões, alega a nulidade da sentença porque
houve um novo requerimento administrativo; a coisa julgada no direito previdenciário deve
receber um tratamento diferenciado em razão dos princípios constitucionais que lhe são
aplicáveis; a prova nova apresentada não foi analisada no processo anterior; e porque o
processo anterior não apreciou a especialidade do trabalho sob a ótica da exposição a agentes
químicos (causa de pedir diferente). Após a anulação da sentença, pede o julgamento do
mérito diretamente pela Turma Recursal, a fim de que seu pedido seja julgado procedente. 

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor. 

VOTO

3. Na demanda registrada sob o número 0014666-97.2017.4.02.5050 (sistema
Apolo), o autor litigou contra o INSS e, com base na causa de pedir “trabalho sob condições
especiais” (motorista de veículos pesados; transporte de combustível), pediu a declaração
como tempo especial do período de 03.08.1987 a 12.09.2016 (data de entrada do “primeiro”
requerimento), para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A
demanda foi ajuizada em 31.05.2017 e sentenciada (improcedência) em 05.03.2018 (evento 2,
TRASLADO1, fl. 13). Nesse intervalo, o autor ajuizou reclamação trabalhista (RT n.
0001766-84.2017.5.17.0005), em 10.11.2017, em cuja instrução processual seria realizada
prova pericial em princípio aproveitável no processo em trâmite na Justiça Federal e relevante
para a resolução de seu mérito. Entretanto, a existência da reclamação trabalhista não foi
comunicada ao Juízo sentenciante antes da sentença. Somente após a sua prolação é que o
autor fez tal comunicado (em 04.06.2018) e pediu a suspensão do processo, requerimento que
foi negado sob o fundamento de que foi apresentado depois da prolação da sentença.
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Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, o qual foi desprovido, inclusive constando
no acórdão a rejeição expressa à juntada tardia do laudo pericial produzido na Justiça do
Trabalho. O trânsito em julgado ocorreu em 23.09.2019 (evento 2, TRASLADO1, fl. 14).

4. Na presente demanda, o autor litiga contra o INSS e, com base na causa de
pedir “trabalho sob condições especiais” (motorista de veículos pesados; transporte de
combustível), pede a declaração como tempo especial do período de 03.08.1987 a 05.09.2019
(data de entrada do “segundo” requerimento), para fins de concessão de aposentadoria
especial.

5. Diante desse quadro, vê-se que parte do objeto desta demanda já foi apreciada
por decisão judicial com trânsito em julgado. A especialidade do período de 03.08.1987 a
12.09.2016 já foi examinada no processo n. 0014666-97.2017.4.02.5050 e decidida com
trânsito em julgado. Este processo que ora se analisa (5000672-59.2020.4.02.5001) repete
parcialmente (e amplia) a demanda do anterior ao pedir o exame da especialidade do período
de 03.08.1987 a 05.09.2019, dado que aquele período está contido neste. Assim, havendo
identidade de ações quanto ao período de 03.08.1987 a 12.09.2016 e tendo a sua
especialidade já sido apreciada por decisão com trânsito em julgado, o reconhecimento da
existência da coisa julgada é medida que se impõe, devendo o processo ser extinto sem
resolução do mérito em relação a esse pedido delimitado (art. 485, V, do CPC).

6. Porém, embora a coisa julgada abrangesse parte do objeto da demanda, a
sentença aplicou-a a toda a demanda, deixando de apreciar a especialidade do período de
13.09.2016 a 05.09.2019, o que conduz a sua anulação. Ato contínuo, com fundamento no art.
1.013, § 3º, I, do CPC, passa-se ao imediato julgamento do mérito.

7. Em relação à especialidade do período de 13.09.2016 a 05.09.2019, verifica-
se que o autor apresentou, tanto em âmbito administrativo quanto judicial, o laudo técnico
pericial produzido na Justiça do Trabalho (evento 1, PROCADM9, fls. 12-41) por engenheira
de segurança do trabalho, dando oportunidade ao INSS de se manifestar sobre a prova.
Admite-se, portanto, a utilização do laudo neste processo, conforme prevê o art. 372 do CPC.

8. O CNIS juntado no evento 5, PROCADM1, fl. 59, registra que o autor
trabalhou para o Município de Cariacica de 03.08.1987 a 11/2019. O laudo técnico pericial
(evento 1, PROCADM9, fls. 12-41), elaborado em 23.05.2018, atesta o seguinte em relação
ao autor: atividades desenvolvidas até 01.02.2018 (exposição ao agente ruído acima dos
limites de tolerância - 94,2 dB - evento 1, PROCADM9, fl. 22); e atividades desenvolvidas
após 02.02.2018 (exposição a hidrocarbonetos aromáticos - óleos minerais - (evento 1,
PROCADM9, fl. 26).
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9. Considerando que, no período sob exame, o limite de tolerância ao agente
ruído era de 85 dB (Pet. n. 9.059/STJ) e que os óleos minerais são agentes confirmados como
carcinogênicos para humanos (LINACH - grupo 1), e que, em ambos os casos, o EPI não
neutraliza os efeitos nocivos dos agentes (tema 170/TNU e RE 664.335/STF), o período de
13.09.2016 a 23.05.2018 (data da perícia) deve ser declarado como tempo especial.

10. A especialidade do período de 13.09.2016 a 23.05.2018 não é suficiente
para que o autor faça jus a aposentadoria especial. Esclareça-se, também, que,
administrativamente, o INSS apurou 32 anos, 01 mês e 03 dias de tempo de contribuição na
DER (05.09.2019) (evento 1, PROCADM9, fl. 115). A conversão do tempo especial ora
reconhecido em tempo comum acrescentaria 08 meses e 04 dias ao tempo de contribuição do
autor, de forma que, na DER, ele totalizava 34 anos, 05 meses e 18 dias, tempo ainda
insuficiente para fazer jus a aposentadoria por tempo de contribuição. 

11. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento parcial do recurso.

12. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
para anular a sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, reconhecer a
existência de coisa julgada apenas quanto ao pedido de declaração como tempo especial do
período de 03.08.1987 a 12.09.2016, extinguindo o processo sem resolução do mérito em
relação a ele, nos termos do art. 485, V, do CPC, e para declarar como tempo especial o
período de 13.09.2016 a 23.05.2018.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000673537v2 e do código CRC 3c3dd584. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000672-59.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO HEANCIO (AUTOR)
ADVOGADO: JOELMA GHISOLFI DELARMELINA (OAB ES015817)
ADVOGADO: CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO (OAB ES022841)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento para anular a sentença e, com fundamento no art. 1.013,
§ 3º, I, do CPC, reconhecer a existência de coisa julgada apenas quanto ao pedido de
declaração como tempo especial do período de 03.08.1987 a 12.09.2016, extinguindo o
processo sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, V, do CPC, e para
declarar como tempo especial o período de 13.09.2016 a 23.05.2018, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000783499v2 e do código CRC 18f13a58. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017835-86.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADILSON BORGES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pelo autor alegando
vícios que autorizariam o manejo do recurso.

2. O INSS, em suas razões, alega que houve vício de omissão, contradição e
obscuridade no acórdão, que reconheceu a exposição do autor ao agente nocivo radiação,
após 02/12/1998, mesmo com a utilização de EPI eficaz, violando a tese firmada no ARE
664.335/STF.

VOTO

3. O autor, em suas razões, alega que a omissão consiste na falta de concessão
de tutela de urgência para implantação imediata do benefício previdenciário.

4. Em relação aos embargos de declaração do INSS, importa dizer que o tema
trazido nos aclaratórios foi expressamente tratado no acórdão embargado, não merecendo
acolhida a alegação de existência de vícios no julgado, conforme se constata abaixo:

12. Quanto à aferição qualitativa/quantitativa e o uso de EPI eficaz afastar o direito ao
benefício, passo a discorrer. Inicialmente merece destaque o Decreto nº 3048 (art. 68), assim
como a Instrução Normativa INSS/PRES Nº 77, de 22/01/2015 (arts. 276 a 278): 

Art. 68 § 4o  A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em
humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação
de efetiva exposição do trabalhador. 

Art. 276. O enquadramento de períodos exercidos em condições especiais por exposição a
agentes nocivos dependerá de comprovação, perante o INSS, de efetiva exposição do segurado
a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde
ou à integridade física durante tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente. 
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Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade
física, conforme definido no Anexo IV do RPS, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou à associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de exposição
que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos, ou que,
dependendo do agente, torne a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde,
segundo critérios de avaliação qualitativa. 

§ 1º  Os agentes nocivos não arrolados no Anexo IV do RPS não serão considerados para fins
de caracterização de período exercido em condições especiais. 

§ 2º Para requerimentos a partir de 17 de outubro de 2013, data da publicação do Decreto n°
8.123, de 16 de outubro de 2013, poderão ser considerados os agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. 

§ 3º As atividades constantes no Anexo IV do RPS são exemplificativas, ressalvadas as
disposições contrárias. 

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais
por exposição à agente nocivo, consideram- se: 

I -  nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos
reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à
saúde ou à integridade física do trabalhador; e 

II - permanência: trabalho não ocasional nem intermitente no qual a exposição do empregado,
do trabalhador avulso ou do contribuinte individual cooperado ao agente nocivo seja
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, em decorrência da
subordinação jurídica a qual se submete. 

§ 1º Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de
riscos e do agente nocivo é: 

I -  apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração,
constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos
Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora nº 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS,
para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição: 

a) das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de
agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;

b) de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados na alínea "a"; e

c) dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da
exposição, a frequência e a duração do contato; 
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II - quantitativo, sendo a nocividade considerada pela ultrapassagem dos limites de tolerância
ou doses, dispostos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da NR-15 do MTE, por meio da
mensuração da intensidade ou da concentração consideradas no tempo efetivo da exposição
no ambiente de trabalho. 

§ 2º Quanto ao disposto no inciso II do caput deste artigo, não descaracteriza a permanência
o exercício de função de supervisão, controle ou comando em geral ou outra atividade
equivalente, desde que seja exclusivamente em ambientes de trabalho cuja nocividade tenha
sido constatada. 

13. Os agentes “reconhecidamente cancerígenos” de que fala o § 4º do art. 68 do Decreto nº
3048/99 (com a redação dada pelo Decreto 8.123/13) são aqueles relacionados como tal na
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos, ou LINACH, que foi publicada na
Portaria Interministerial nº 9, de 07/10/2014 (Diário Oficial da União de 08/10/14, págs.
140/142).

14. A referida LINACH contem um anexo no qual o Grupo 1 indica os “agentes confirmados
como carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2A relaciona os “agentes provavelmente
carcinogênicos para humanos”; o Grupo 2B  relaciona os “agentes possivelmente
carcinogênicos para humanos”

15. Em suma, os agentes reconhecidamente cancerígenos referidos na nova redação do § 4º do
art. 68 do Dec. 3.048/99 são os que constam no Grupo 1 da LINACH. E no referido Grupo 1
está listado o agente nocivo “radiações ionizantes”.

16. Logo, uma vez que o próprio INSS deve analisar qualitativamente o agente nocivo
radiação ionizante, o tempo de trabalho laborado com exposição a tal agente deve ser
considerado como especial a qualquer tempo.

17. Quanto ao EPI ser eficaz para o referido agente, conforme entendimento adotado no
julgamento do ARE 664335/STF, dada a gravidade desta exposição deve ser afastado, ou seja,
a indicação de sua eficácia é inócua, como ocorreu para o ruído.

18. No mais, de se registrar que o INSS administrativamente, ao considerar as recentes
alterações introduzidas no § 4º do art 68 do Decreto nº 3.048, de 1999 pelo Decreto nº 8.123,
de 2013, a publicação da Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 09, de 07/10/2014 e a
Nota Técnica n° 00001/2015/GAB/PRFE/INSS/SAO/PGF/AGU (Anexo I), com relação aos
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, passou a observar as orientações abaixo: 

a) serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos os constantes do Grupo 1 da
lista da LINACH que possuam o Chemical Abstracts Service – CAS e que constem no Anexo IV
do Decreto nº 3048/99;

b) a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos, será suficiente para comprovação da efetiva exposição do
trabalhador;
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c) a avaliação da exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos será apurada
na forma qualitativa, conforme § 2º e 3° do art. 68 do Decreto nº 3048/99 (alterado pelo
Decreto n° 8.123 de 2013);

d) a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou Equipamentos de Proteção
Individual-EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que
considerados eficazes; e

e) para o enquadramento dos agentes reconhecidamente cancerígenos, na forma desta
orientação, será considerado o período trabalhado a partir de 08/10/2014, data da publicação
da Portaria Interministerial nº 09/14. 

19. Portanto, quer por uma interpretação ampliada daquele processo em repercussão geral,
quer pelo reconhecimento administrativo a partir e 08/10/2014, desconsidero eventual eficácia
do EPI para a radiação ionizante, agente físico que deve ser aferido de forma qualitativa
inclusive em períodos remotos.

5. No que diz respeito aos embargos de declaração do autor, não se reconhece
omissão no acórdão porque não houve requerimento de concessão de tutela de urgência no
recurso inominado, postulação que se mostra essencial em se tratando de aposentadoria
especial, cuja continuidade do recebimento depende do definitivo afastamento do trabalho em
atividade especial (STF, Tema 709).

6. No entanto, recebo o recurso do autor como requerimento de tutela de
urgência, e, nesse sentido, considerando que foi certificado o seu direito ao benefício e, dada
a natureza alimentar do benefício previdenciário, concedo a tutela provisória de urgência para
que o INSS implante o benefício de aposentadoria especial em favor do autor.

7. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração e por negar-
lhes provimento. Concedo a tutela de urgência requerida pelo autor para determinar ao INSS
que implante o benefício de aposentadoria especial em seu favor, a ser cumprido no prazo de
30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000710608v3 e do código CRC 7b245572. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017835-86.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADILSON BORGES (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração e por negar-lhes provimento. Concedo a tutela de urgência requerida
pelo autor para determinar ao INSS que implante o benefício de aposentadoria especial em
seu favor, a ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759989v2 e do código CRC eb3fbe0d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003337-79.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOELMO DA SILVEIRA SIMOES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor (evento 61,
EMBDECL1), antes do termo inicial do prazo, alegando omissão/contradição no acórdão.
Afirma que o vício reside no fato de que o acórdão não condenou o INSS ao pagamento de
honorários advocatícios e não retroagiu os efeitos financeiros da condenação à DER.

VOTO

2. O art. 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração. São elas: a contradição, a omissão, a obscuridade e o erro material.

3. De fato, o recurso do INSS foi desprovido, mas não houve registro desse fato
no dispositivo do acórdão nem a sua consequente condenação em honorários advocatícios.
Reconhece-se a omissão nesse ponto.

4. Quanto à retroação da DER, o acórdão se manifestou expressamente sobre o
tópico. Inexistindo pedido expresso de retroação dos efeitos financeiros à DER, concedê-los
desde então configuraria julgamento “ultra petita”, dada sua natureza de direito disponível.
Ressalte-se que a parte não pode se valer dos embargos de declaração para rediscutir o
mérito.

5. Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração, com fulcro
no art. 218, § 4º, do CPC, e por dar-lhes parcial provimento para, sanando a omissão no
acórdão, apenas declarar o recurso inominado do INSS conhecido e desprovido e,
considerando ser a autarquia previdenciária isenta de custas processuais, para condená-la ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
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do código verificador 500000670296v4 e do código CRC ccf7ca8c. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003337-79.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOELMO DA SILVEIRA SIMOES (AUTOR)
ADVOGADO: WALLACE ROCHA DE ABREU (OAB ES013971)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração, com fulcro no art. 218, § 4º, do CPC, e por dar-lhes parcial
provimento para, sanando a omissão no acórdão, apenas declarar o recurso inominado do
INSS conhecido e desprovido e, considerando ser a autarquia previdenciária isenta de custas
processuais, para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759991v2 e do código CRC 042cb39d. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000774-03.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDSON RIBEIRO GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra os capítulos da
sentença que julgaram procedentes os pedidos de reconhecimento de tempo especial e de
concessão de aposentadoria especial a autor. Em suas razões, alega que a medição do ruído
não obedece à legislação de regência; que não consta histograma ou memória de cálculo das
medições realizadas; que a medição única de nível de pressão sonora é equivocada; que
deveria ter sido informado o nível de exposição normalizado - NEN; que deve ser observado
o limite de tolerância vigente na época de prestação do serviço; e que, a partir de 19/11/2003,
deve ser observada a metodologia descrita na NHO-01 da Fundacentro. No que diz respeito
ao agente calor, afirma que o PPP não especifica a fonte de calor e não esclarece o regime de
trabalho a que o autor esteve exposto, de forma que não atende às normas do anexo 3 da NR
15. Além disso, pede para que o prazo para cumprir a tutela de urgência concedida na
sentença seja fixado em 45 dias e contado em dias úteis.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. No que diz respeito à especialidade dos períodos de 12/10/1989 a 31/12/1992,
01/01/1993 a 28/02/1997, 01/03/1997 a 31/03/1999, 01/04/1999 a 30/06/1999, 01/07/1999 a
31/12/1999, 01/01/2007 a 31/12/2012,  01/01/2013 a 05/05/2015, 06/05/2015 a 13/05/2015 e
14/05/2015 a 07/08/2017, por exposição ao agente nocivo ruído, importa dizer que no
julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de  tolerância
para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80
dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em
diante.

5. O PPP juntado no evento 1, PPP6, fls. 01-05, registra que o autor trabalhou
exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 91,49 dB (12/10/1989 a 31/12/1992), 91,49
dB (01/01/1993 a 28/02/1997), 91,40 dB (01/03/1997 a 31/03/1999), 91,49 dB (01/04/1999 a
30/06/1999), 91,40 dB (01/07/1999 a 31/12/1999), 87,75 dB (01/01/2007 a 31/12/2012),
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90,23 dB (01/01/2013 a 05/05/2015), 80,58 dB (06/05/2015 a 13/05/2015) e 87,83 dB
(14/05/2015 a 07/08/2017), pressões sonoras que, com exceção do período de 06/05/2015 a
13/05/2015, excedem o tolerado pela legislação de regência. Em todos os períodos, a medição
foi feita pela técnica da dosimetria ou de acordo com a NHO-01 da Fundacentro.

6. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”. 

7. Portanto, as técnicas utilizadas (dosimetria/NHO-01 da Fundacentro) na
medição do ruído a que o autor esteve exposto, atendem aos requisitos da jurisprudência,
devendo ser mantida a especialidade somente dos períodos de 12/10/1989 a 31/12/1992,
01/01/1993 a 28/02/1997, 01/03/1997 a 31/03/1999, 01/04/1999 a 30/06/1999, 01/07/1999 a
31/12/1999, 01/01/2007 a 31/12/2012,  01/01/2013 a 05/05/2015 e 14/05/2015 a 07/08/2017,
e afastada a especialidade do período de 06/05/2015 a 13/05/2015. Ressalte-se que a exclusão
do período de 06/05/2015 a 13/05/2015 não retira do autor o direito à aposentadoria especial
concedida na sentença, porque ainda lhe resta tempo de serviço suficiente sob condições
especiais. 

8. Não merece acolhida a alegação do INSS de que seria necessária a
apresentação de histograma e memória de cálculo porque o PPP evidencia de forma
satisfatória a exposição, habitual e permanente, ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, não havendo impugnação idônea que infirme a sua validade. Ademais, o
histograma e a memória de cálculo não são essenciais ao PPP, uma vez que não se encontram
elencados dentre aqueles previstos nos arts. 264 a 268, da IN 77/2015.

9. Com relação à exposição ao calor, é possível o reconhecimento das condições
especiais do trabalho exercido sob exposição a esse agente nocivo desde que de forma
habitual e permanente, e comprovada a superação dos patamares estabelecidos no Anexo III
da NR-15 do MTE, calculado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG).
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10. O PPP juntado no evento 1, PPP6, fls. 01-05, informa que nos períodos de
01/01/2007 a 31/12/2012, de 01/01/2013 a 05/05/2015 e de 14/05/2015 a 07/08/2017, além da
exposição ao ruído, o autor trabalhou exposto a calor, em todos os períodos, na intensidade de
30,7° C. O laudo técnico ocupacional juntado no evento 32, LAUDO2, fls. 01-12, registra que
a função de operador de forno, desempenhada pelo autor nos períodos de mencionados, o
expunha ao agente calor em intensidade superior ao limite de tolerância (evento 32,
LAUDO2, fl. 06), de forma que a especialidade desses intervalos reconhecida na sentença
com fundamento na exposição ao agente calor deve ser mantida.

11. A impugnação do INSS de que não havia responsável técnico por todo o
período monitorado não merece acolhida, primeiro, porque o autor continuou trabalhando
vinculado ao mesmo empregador, em setores diversos, mas em área industrial, e realizando
atividades congêneres, e, segundo, porque, se a tendência das condições de trabalho é
melhorar, a existência de agente nocivos em época próxima permite concluir que havia
situação pelo menos idêntica em época remota.

12. Quanto ao prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida na
sentença, o Enunciado n. 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Espírito Santo dispõe que “o prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos
Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o
prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema processual
utilizado”.

13. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.

14. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
INSS apenas para afastar a especialidade do período de 06/05/2015 a 13/05/2015 e para
determinar a contagem do prazo de 30 dias para cumprimento da tutela de urgência, fixado na
sentença, em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000725533v2 e do código CRC 248abe75.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:44 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 519



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 34/457

5000774-03.2019.4.02.5006 500000760369 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000774-03.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDSON RIBEIRO GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: IGOR LOPES LELES (OAB ES030671)
ADVOGADO: CELSO JOSE DE CARVALHO (OAB ES018718)
ADVOGADO: UILIAM ALVARENGA ASSIS (OAB ES024409)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do INSS apenas para afastar a especialidade do período de
06/05/2015 a 13/05/2015 e para determinar a contagem do prazo de 30 dias para
cumprimento da tutela de urgência, fixado na sentença, em dias úteis, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760369v2 e do código CRC 371d2113. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004103-35.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 01.06.1992 a 20.06.1994, de 20.12.1994 a
12.11.1997, de 12.02.1998 a 11.08.2005, de 10.02.2006 a 27.01.2007, de 29.01.2007 a
12.09.2007, e de 13.09.2007 a 22.07.2019, e o condenou a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria especial. Em suas razões, a alega que, no período de vigência dos Decretos n.
53.831/1964 e Decreto n. 83.080/1979, só seria possível reconhecer a especialidade para
motorista de ônibus ou caminhão de carga, e, após a entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o
autor deveria comprovar a exposição a algum agente nocivo, o que defende não ter ocorrido.
Dessa forma, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido e a restituição
dos valores recebidos pelo autor por força de tutela de urgência posteriormente revogada. Em
caso de manutenção da sentença, argumenta que, como os PPPs que embasaram a sentença
somente foram apresentados no processo judicial, a DIB deveria ter sido fixada na data da
citação, e pede, ainda, a exclusão ou a redução da multa diária de R$ 500,00. 

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
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atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198); 

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial. 

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse. 

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134). 

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900). 

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. A profissão de motorista, para que seja considerada atividade especial,
precisa ser desempenhada por motorista de caminhão (pesado) de carga e ou ônibus de
passageiros, únicas aptas ao enquadramento por categoria profissional nas áreas de atuação
2.4.2 e 2.4.4 elencadas nos Decretos n. 83.080/1979 e n. 53.831/1964.
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6. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.

7. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”. 

8. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fls. 01-02, registra que o autor trabalhou
para a empresa Rodofil Transportes e Comércio Ltda, como motorista, no período de
12.02.1998 a 11.08.2005, dirigindo caminhão e vendendo gás aos clientes. O PPP informa
que o autor exercia seu trabalho em condições de periculosidade, de forma habitual e
permanente.

9. O PPP juntado no evento 1, PPP7, fl. 03, registra que o autor trabalhou para a
empresa Viação Flecha Branca Ltda, como motorista, no período de 01.06.1992 a 20.06.1994,
dirigindo ônibus, na atividade de transporte coletivo de passageiros. O PPP informa que o
autor exercia seu trabalho exposto a ruído de 82 dB, de forma habitual e permanente, medido
pela técnica da dosimetria.

10. O PPP juntado no evento 1, PPP8, fls. 01-02, registra que o autor trabalhou
para a empresa Supergasbras Energia Ltda, como motorista, no período de 13.09.2007 a
08.05.2019, dirigindo caminhão com capacidade máxima de oito toneladas para transporte e
entrega de botijões de gás e cilindros GLP. O PPP informa que o autor exercia seu trabalho
exposto a ruído de 84,6 dB, sem informar a técnica utilizada (medição).

11. O PPP juntado no evento 1, PPP8, fl. 03, registra que o autor trabalhou para
a empresa Itagás Itapemirim Gás Ltda, como motorista, no período de 29.01.2007 a
12.09.2007, dirigindo caminhão com capacidade máxima de quinze toneladas transportando
cargas diversas em rodovias. O PPP informa que o autor exercia seu trabalho exposto a ruído
de 96,2 dB, sem informar a técnica utilizada (quantitativa).
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12. O PPP juntado no evento 1, PPP8, fls. 04-05, registra que o autor trabalhou
para a empresa Rodogas Rodoviário Gás Ltda, como motorista, no período de 20.12.1994 a
12.11.1997, dirigindo caminhão com capacidade máxima de oito toneladas transportando
vasilhames cheios e vazios de GLP para entrega aos clientes da empresa. O PPP informa que
o autor exercia seu trabalho exposto a ruído de 91,2 dB, de forma habitual e permanente,
medido pela técnica da dosimetria, bem como exposto ao agente periculosidade
(incêndio/explosão).

13. O PPP juntado no evento 1, PPP8, fls. 06-07, registra que o autor trabalhou
para a empresa Metropolitana Conservação Ambiental  S/S Ltda, como motorista, no período
de 10.02.2006 a 27.01.2007, dirigindo caminhão com capacidade máxima de oito toneladas
transportando vasilhames cheios e vazios de GLP para entrega aos clientes da empresa. O
PPP informa que o autor exercia seu trabalho exposto a ruído de 90,4 dB, de forma habitual e
permanente, medido pela técnica da dosimetria, bem como exposto ao agente periculosidade
(incêndio/explosão).

14. Os PPPs descritos nos itens 9 e 12, acima, demonstram que, até 28.04.1995,
o autor trabalhou conduzindo caminhão de carga ou ônibus de passageiros, o que atende aos
requisitos da legislação previdenciária para que o períodos sejam considerados como tempo
especial. Assim, os capítulos da sentença que declararam a especialidade dos períodos de
01.06.1992 a 20.06.1994 e de 20.12.1994 a 28.04.1995 devem ser mantidos.

15. Em relação aos períodos posteriores a 28.04.1995, tem-se o seguinte quadro:

15.1. Houve reconhecimento da especialidade por exposição ao agente
periculosidade e ruído.

15.2. Quanto ao agente periculosidade não houve impugnação do INSS, de
forma que também devem ser mantidos os capítulos que declararam a especialidade dos
períodos com esse fundamento, quais sejam os intervalos de  12.02.1998 a 11.08.2005 e de
13.09.2007 a 08.05.2019.

15.3. Quanto ao agente ruído, constata-se que nos períodos de 29.04.1995 a
12.11.1997 e de 10.02.2006 a 27.01.2007 o autor trabalhou submetido a ruído de 91,2 dB e
90,4 dB, respectivamente. Como em ambos os intervalos o nível de pressão sonora supera os
limites de tolerância então vigentes e considerando que foram medidos pela técnica da
dosimetria, os capítulos da sentença que os declararam como tempo especial devem ser
mantidos. No que diz respeito ao  período de 29.01.2007 a 12.09.2007, o PPP, no campo
“técnica utilizada”, descreve  “quantitativa”, o que não atende aos requisitos da NR-15 ou
NHO-01, de forma que o formulário previdenciário preenchido dessa forma não serve para o
reconhecimento da especialidade do labor exercido com exposição a ruído acima do limite de
tolerância. Assim, deve ser excluída a especialidade do período de 29.01.2007 a 12.09.2007.
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16. Considerando-se que a sentença apurou 25 anos, 10 meses e 28 dias de
tempo de serviço especial e que a exclusão do período de 29.01.2007 a 12.09.2007
representaria um decréscimo de 07 meses e 14 dias, o autor, ainda assim, faria jus ao
benefício de aposentadoria especial na DER.

17. Em relação à multa diária, esclareço que pelo tempo em que exerci a
jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

18. Sobre a fixação da DIB, embora o autor tenha cumprido os requisitos para a
concessão de aposentadoria especial em 22.07.2019, como os PPPs que embasaram o
provimento jurisdicional somente foram apresentados neste processo, o INSS somente pôde
valorar a especialidade dos períodos ao tomar ciência, através da citação. Sendo assim, a DIB
deve ser fixada na data da citação.

19. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios
em razão do provimento parcial do recurso.

20. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
INSS apenas para: afastar a especialidade do período de 29.01.2007 a 12.09.2007; reduzir
para R$ 100,00 a multa diária arbitrada na sentença para o caso de decumprimento de tutela
de urgência; e para fixar a DIB na data da citação.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000683172v5 e do código CRC 07476e51. 
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Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004103-35.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do INSS apenas para: afastar a especialidade do período de
29.01.2007 a 12.09.2007; reduzir para R$ 100,00 a multa diária arbitrada na sentença para o
caso de decumprimento de tutela de urgência; e para fixar a DIB na data da citação, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760375v2 e do código CRC 2840a081. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000123-37.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 10.09.1986 a 28.04.1995 e de 02.06.2003 a
19.09.2018. Em suas razões, alega que, em relação ao período de 10.09.1986 a 28.04.1995,
“nota-se que o PPP foi lacônico e genérico, apenas mencionando a citada exposição, sem
esclarecer quanto à habitualidade, à permanência, quais tipos de radiação ocorriam e qual foi
o método de medição. Cabe inclusive questionar que o autor era auxiliar de pedreiro em posto
de gasolina, função em que não é comum a exposição a radiação não ionizante, devendo estar
claro nos documentos juntados quais são as fontes da radiação e quais atividades expunham o
autor, o que não se verificou no caso concreto”; e, em relação ao período de 02.06.2003 a
19.09.2018, sustenta que ele “não pode ser reconhecido, uma vez que a exposição a
hidrocarbonetos típica da atividade de frentista não é passível de reconhecimento como
especial, como citado em diferentes tópicos acima, sendo válido ressaltar que o PPP apenas
traz avaliação qualitativa, sem indicar se houve superação dos limites de tolerância previstos,
sem apontar a habitualidade e permanência na referida exposição e sem apontar quais eram os
hidrocarbonetos”. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido e a
restituição dos valores recebidos pelo autor por força de tutela de urgência posteriormente
revogada.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. Em relação ao período de 10.09.1986 a 28.04.1995, o INSS impugna a sua
especialidade reconhecida na sentença com base na exposição a radiação não ionizante.
Assiste razão à autarquia. Esse agente, no que diz respeito ao caso dos autos, encontra-se
presente nas operações que expõem o segurado às radiações infravermelha e ultravioleta.
Entretanto, o PPP juntado no evento 1, COMP8, fls. 01-02, registra que o autor trabalhou
como ajudante de pedreiro, profissão não contemplada pela legislação de regência (Decretos
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nº 53.831/64, Anexo III, código 1.1.4. e 83.080/79, Anexo II, código 2.5.3), de forma que não
é passível de enquadramento. Dessa forma, deve ser afastada a especialidade do período de
10.09.1986 a 28.04.1995.

 

4. Em relação ao período de 02.06.2003 a 19.09.2018, o PPP juntado no evento
1, COMP9, fls. 03-04, registra que o autor trabalhou como frentista e que estava exposto aos
agentes químicos hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno e xileno), já que executava
atividades que exigiam contato com gasolina, álcool etanol e óleo diesel. Convém ressaltar
que, de acordo com a TNU, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a
limites de tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo
trabalhador (TNU, Pedilef n. 5004737-08.2012.4.04.7108). Além disso, considerando que o
benzeno é substância confirmada como carcinogênica para humanos, prevista no grupo 1, da
LINACH, eventual utilização de EPI não afasta a nocividade do agente (tema 170/TNU).
Sendo assim, deve ser mantido o capítulo da sentença que declarou a especialidade do
período de 02.06.2003 a 19.09.2018.

5. Dado que a sentença apurou 41 anos, 03 meses e 06 dias de tempo de
contribuição, e que o afastamento da especialidade do período de 10.09.1986 a
28.04.1995 reduziria em 03 anos, 05 meses e 13 dias o tempo de contribuição do autor, ainda
lhe restaria tempo suficiente para fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição concedido na sentença.

6. Prejudicado o pedido de restituição dos valores recebidos pelo autor, em
virtude da manutenção do benefício concedido na sentença.

7. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
inominado do INSS apenas para afastar a especialidade do período de 10.09.1986 a
28.04.1995.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000678674v2 e do código CRC bb7c5a6b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000123-37.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ANANIAS HONORATO (OAB ES028625)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso inominado do INSS apenas para afastar a especialidade do
período de 10.09.1986 a 28.04.1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760383v2 e do código CRC e9ba432a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002396-23.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDMILSON GUMIERI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de declaração como tempo especial dos períodos de 01.11.2006
a 01.04.2011, 01.09.2011 a 08.09.2013 e de 09.09.2013 a 05.09.2014. Em suas razões alega
cerceamento de defesa pela falta de produção de prova pericial requerida nos autos e pede a
anulação da sentença, para que seja reaberta a instrução processual.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. O CPC prevê que é do autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito (art. 373, I, do CPC), que o juiz indeferirá as diligências inúteis (art. 370, parágrafo
único, do CPC) e especificamente a perícia, quando ela for desnecessária em vista das outras
provas produzidas nos autos (art. 464, § 1º, II, do CPC).  

4. Na petição inicial, o autor pediu o reconhecimento da especialidade dos
períodos acima indicados, em que trabalhou na empresa Premium Veículos Ltda. Também na
petição inicial, ao final, o autor, empregando fórmula genérica, protestou “pela produção de
todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente perícia judicial nas empresas
indicadas”.

5. Entretanto, não há especificação do que seria o objeto da prova nem
justificativa para a sua produção, o que seria necessário, já que constam dos autos os PPPs
relativos aos períodos acima (evento 1, PROCADM9, fls. 22-26), os quais contêm
informações sobre as condições do ambiente de trabalho onde o autor exerceu sua função e já
foram preenchidos com base em um laudo (LTCAT) resultante de uma perícia técnica.

6. Deve ser observado ainda que o mesmo argumento que fundamentou o
capítulo que julgou improcedente o pedido já havia sido apontado na seara administrativa
(evento 1, PROCADM9, fls. 01-03): falta de informações, nos PPPs, essenciais à avaliação

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 522



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 46/457

5002396-23.2019.4.02.5005 500000691967 .V3 JES10745© JES7058

dos fatores de risco a que autor esteve submetido. Tal circunstância seria suficiente para
subsidiar eventual tomada de decisão da parte sobre a necessidade - e até mesmo os meios -
de complementação da prova.

7. Por esses motivos, não merecem acolhida as alegações do autor, devendo ser
mantida a sentença.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55,
“caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo
em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000691967v3 e do código CRC 2853b407. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002396-23.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDMILSON GUMIERI (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA (OAB ES014684)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760399v2 e do código CRC 6caf625d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 

Poder Judiciário
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RECURSO CÍVEL Nº 5000596-03.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SUELI FACCIN CORADI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. A autora ajuizou a demanda pretendendo a declaração como tempo especial
dos períodos de 01/04/1987 a 31/01/2005, de 01/02/2005 a 28/02/2010, de 01/03/2010 a
31/07/2011 e de 01/08/2011 a 29/10/2014, e a condenação do INSS a converter o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial, com novo cálculo da
renda mensal inicial (RMI) sem a incidência do fator previdenciário (art. 29, II, da Lei
8.213/91), e o respectivo pagamento das diferenças apuradas desde a DER em 29/10/2014,
corrigidas.

2. A sentença julgou procedente em parte o pedido, ou seja, declarou como
tempo especial os períodos de 01/04/1987 a 31/01/2005, de 01/02/2005 a 28/02/2010, de
01/03/2010 a 31/07/2011 e de 01/08/2011 a 15/05/2012, e condenou o INSS a converter o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial a partir de
29.04.2014.

3. O INSS interpôs recurso inominado, ao qual foi dado provimento para excluir
a especialidade de todo o período posterior a 28/04/1995 como especial, mas mantendo o
benefício concedido administrativamente (aposentadoria por tempo de contribuição).

4. Contra o acórdão, a autora apresentou incidente de uniformização nacional
alegando divergência entre o entendimento adotado pela 1ª Turma Recursal e a tese fixada
pela TNU no julgamento do Pedilef n. 05085121820164058102.

5. O Gabinete do Juiz Gestor determinou a remessa dos autos a esta Relatoria
para exercício de juízo de adequação.

VOTO

6. O acórdão da 1ª Turma Recursal/ES afastou a especialidade do período
posterior a 28/04/1995 por entender que a autora, como técnica de enfermagem, não estava
exposta, de modo habitual e permanente, a agentes biológicos.
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7. A TNU, no julgamento do tema 211, fixou a tese de que para aplicação do
artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da
exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo
de exposição durante a jornada.

8. Além disso, segundo recente entendimento da TNU, adotado no julgamento
do tema 205 (trânsito em julgado em 12.03.2020): “a) para reconhecimento da natureza
especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o
desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido
rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do
risco de exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas,
em medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era
superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se
tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”. 

9. Os PPPs juntados no evento 1, PPP7, fls. 01-04, registram que a autora
trabalhou de 29.04.1995 a 31.05.2005, de 01.02.2005 a 28.02.2010, de 01.03.2010 a
31.07.2011 e de 01.08.2011 a 15.05.2012  como atendente de enfermagem, auxiliar de
enfermagem e técnica de enfermagem, exposta a agentes biológicos, e que tinha por
atividades, em todas as três funções: preparar medicação conforme orientação médica;
higienizar pacientes; alimentar o paciente; preparar os pacientes para exames e rx; realizar
curativos; aspirar; aplicar injeções; puncionar veias; aferir pressão; atender os pacientes;
trocar roupa de cama dos leitos; atender o telefone; registrar a evolução do paciente.

10. A descrição das atividades da autora e o local em que eram realizadas
evidenciam probabilidade de exposição a agentes biológicos, sendo ela indissociável da
prestação do serviço e superior ao risco em geral, circunstância que, independentemente de
tempo mínimo de exposição, é suficiente para qualificar os períodos de 29.04.1995 a
31.05.2005, de 01.02.2005 a 28.02.2010, de 01.03.2010 a 31.07.2011 e de 01.08.2011 a
15.05.2012 como tempo especial.

11. Ante o exposto, no exercício de juízo de adequação e revendo o
entendimento anteriormente adotado pela 1º Turma Recursal/ES (evento 41, RELVOTO1 e
ACOR2) quanto ao tema ora sob exame, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
inominado do INSS (evento 24, RecIno1), mantendo integralmente a sentença. INSS isento
de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Declaro prejudicado o incidente nacional de
uniformização apresentado pela autora (evento 49, IncUniJur1).
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000660667v2 e do código CRC 2431450b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000596-03.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SUELI FACCIN CORADI (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso inominado do INSS (evento 24, RecIno1), mantendo
integralmente a sentença. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, ?caput?, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001. Declaro prejudicado o
incidente nacional de uniformização apresentado pela autora (evento 49, IncUniJur1), nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760409v2 e do código CRC bcc07798. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004986-79.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDIMILSON DE OLIVEIRA GARCHETE (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial. Em suas razões, alega,
reproduzindo argumentação padronizada e genérica, que não há, no caso dos autos, qualquer
elemento que permita inferir o trabalho prestado sob condições especiais, o que torna
necessária a reforma da sentença. Em caso de manutenção da sentença, pede a exclusão ou
redução da multa diária para R$ 50,00, bem como a ampliação do prazo para cumprimento da
tutela de urgência e sua contagem em dias úteis.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. A parte do recurso inominado que pretende impugnar o reconhecimento de
tempo especial, conforme dito acima, reproduz argumentação padronizada e genérica. Sabe-
se que as razões do recurso inominado devem conter a exposição do fato e do direito e as
razões do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida. É o que se infere dos incisos
II e III do art. 1.010 do CPC e do princípio da dialeticidade. A ausência de impugnação
específica acarreta o não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto recursal
“regularidade formal”.

4. Apenas a impugnação à multa diária e ao prazo em dias úteis ultrapassa o
juízo de admissibilidade.

4.1. Quanto à primeira impugnação, esclareço que pelo tempo em que exerci a
jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
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para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

4.2. Quanto à segunda impugnação, esclareça-se que o prazo para cumprimento
da tutela de urgência deve ser contado em dias úteis, dada sua natureza processual, sendo o
lapso de 30 dias fixado na sentença razoável e suficiente para o cumprimento da decisão.

5. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

6. Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso inominado do
INSS e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa diária
para R$ 100,00 e para determinar a contagem do prazo para cumprimento da tutela de
urgência em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681901v2 e do código CRC 5c9f0e3b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004986-79.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDIMILSON DE OLIVEIRA GARCHETE (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso inominado do INSS e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial
provimento apenas para reduzir a multa diária para R$ 100,00 e para determinar a contagem
do prazo para cumprimento da tutela de urgência em dias úteis, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760832v2 e do código CRC 5e296d99. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001430-57.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL JANUARIO MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que fixou multa diária de R$ 200,00 para a hipótese de descumprimento da tutela de
urgência deferida na sentença, que determinou ao recorrente que implantasse o benefício de
aposentadoria por idade em favor do autor no prazo de 30 dias contados da intimação da
sentença. Em suas razões, alega que a multa diária deveria ser excluída ou reduzida para R$
50,00, e que o prazo para cumprimento da tutela de urgência deveria ser fixado em 45 dias e
contados em dias úteis. Ao final, afirma que, caso o autor concorde com esses termos,
desistiria do recurso inominado.

2. O autor se manifestou sobre o recurso inominado do INSS concordando com
a fixação do prazo de 45 dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer e com a
exclusão da multa diária aplicada.

VOTO

3. De início, esclareça-se que não é possível a realização de acordo entre as
partes com relação à multa cominatória imposta na sentença para o caso de descumprimento
de tutela de urgência. A multa cominatória foi fixada de ofício pelo Juízo “a quo” e tem por
finalidade o constrangimento do devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial. O acordo
aqui ventilado violaria a força cogente das decisões judiciais e, em última análise, até mesmo
o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

4. Em relação ao objeto do recurso inominado, esclareço que pelo tempo em que
exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
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para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 200,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

5. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser contado em dias
úteis, dada sua natureza processual, sendo o lapso de 30 dias fixado na sentença razoável e
suficiente para o cumprimento da decisão. Inteligência do Enunciado n. 66 das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo.

6. Nada a prover em relação à petição do autor, juntada no evento 28, PET1 e
CONHON2, porque eventual pagamento de honorários advocatícios contratuais deve ser
requerido, após o trânsito em julgado, ao Juízo de origem, e na fase de execução.

7. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.

8. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa diária para R$ 100,00 e determinar a contagem em dias úteis
do prazo fixado na sentença para cumprimento da tutela de urgência.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000725986v3 e do código CRC 3aaa8035.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001430-57.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MANOEL JANUARIO MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária para R$ 100,00 e
determinar a contagem em dias úteis do prazo fixado na sentença para cumprimento da tutela
de urgência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760168v2 e do código CRC 1a1164e6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023252-20.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEVERO FRANCISCO DE SALES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando omissão no
acórdão. Afirma que a omissão reside na falta de manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais que alega terem sido violados pelo acórdão que computou como carência
período de gozo de auxílio-doença intercalado com períodos contributivos.

VOTO

2. O art. 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração. São elas: a contradição, a omissão, a obscuridade e o erro material.

3. Não se identifica qualquer omissão no acórdão embargado.

4. A questão objeto dos embargos de declaração foi expressamente tratada no
acórdão e resolvida com a aplicação de tese fixada pela Primeira Turma do STJ e pela TNU,
conforme se constata no acórdão embargado. Ademais, apenas a título de reforço
argumentativo, a tese também encontra ressonância na Primeira Turma do STF (RE 771577).

5. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos de
declaração do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000706598v2 e do código CRC 4c80b2aa.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023252-20.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEVERO FRANCISCO DE SALES (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759995v2 e do código CRC 191b79b2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001660-08.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FLORINDO PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: a parte autora apresentou a presente ação visando à concessão de aposentadoria por
idade rural, com data do início do benefício (DIB) fixada em 30.5.2016 (data da entrada do
requerimento administrativo - DER), mediante o reconhecimento do exercício de atividade
campesina durante o interstício necessário ao deferimento do benefício.

Sentença (EVENTO 24): julgou improcedente a demanda, sob a justificativa de que não
restou comprovado o labor campesino na qualidade de segurado especial (mas sim como
diarista).

Razões do recorrente – autor (EVENTO 30): sustenta que "O STJ tem entendimento
consolidado a respeito da dispensabilidade do recolhimento de contribuições previdenciárias
pelo trabalhador rural boia fria e/ou diarista, mesmo após o fim do prazo previsto nos
artigos 2º e 3º da Lei nº 11.718/2008". Aduz que comprovou a atividade rural em período
superior à carência exigida em lei na qualidade de diarista, tal como reconhecido pelo juízo
recorrido.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do recurso:

A prova documental aliada à prova testemunhal, que foi segura e convincente, confirmou o
trabalho do autor em atividade rural na condição de diarista. Assim, considero provado que a
parte autora exerceu atividade rural como diarista.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do art. 11)
quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do art.
11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na
alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem
recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado especial. 

Referido artigo é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até 31/12/2010 para o
trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na categoria de
segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em
caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. 
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A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores rurais eventuais não mais podem
requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da Lei nº 8.213/91, ou seja, a
aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas com base na comprovação de
exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições. 

A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural. 

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

No caso, considerando que o tempo como diarista somente pode ser computado o tempo até
31/12/2010, não ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora
como segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou
sendo exercida pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do
requerimento administrativo para concessão da aposentadoria.

Assim, considero que não restou provado que o autor exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período suficiente ao cumprimento da carência da aposentadoria. Não faz
jus, assim, à aposentadoria por idade.

É o suficiente relatório. Decido.

VOTO

No caso dos autos, não há controvérsia sobre a comprovação da atividade rural, visto que,
segundo a própria sentença recorrida, "A prova documental aliada à prova testemunhal, que
foi segura e convincente, confirmou o trabalho do autor em atividade rural na condição de
diarista." A propósito, cito o teor do julgado impugnado, naquilo em que faz referência à
prova da atividade rural:

O autor completou 60 anos de idade em 11/05/2011. Requereu a aposentadoria em 30/05/2016,
preenchendo o primeiro requisito do benefício. (...)

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: Carteira de
trabalho com anotações na função de trabalhador rural e trabalhador em agropecuária
(evento 1, fls. 18/43). 

Sobre o tema, insta frisar que na Certidão de Casamento consta que o autor exercia a
profissão de operário (evento 1, fl. 17).
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Ademais, ressalto que não consta dos autos início de prova material hábil a comprovar que o
autor estava trabalhando quando completou o requisito etário.

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Seguem os principais pontos dos depoimentos:

FLORINDO PEREIRA (AUTOR)

Que  tem 68 anos de idade; que não recebe benefício; que trabalhou como vigia na
construtora Apia; que para o Anthero Bragatto trabalhou como rural; que na Plantar
trabalhou plantando eucalipto; que na J Freire Madeiras trabalhou como trabalhador
rural, juntando madeira; que na Cavalinho Transportes trabalhou mexendo com
madeira também; que após sair da Plantar, trabalhou capinando na diária; que já
trabalhou com os fazendeiros  Zeca Davi, Atilio Ceolin, Anthero Bragatto, Carlinho
Malaquini, Idalino Martins, Toninho Espinatan, Zé Leopoldo; que nunca ficou parado;
que sempre trabalhou na roça; que com o Anthero Bragatto ele trabalhou na lavoura de
café; que com o Zé Leopoldo também trabalhou com café; que quando trabalhou com o
Idalino trabalhou na lavoura de café e no pasto; que no Batista também trabalhou com
café e pasto; que no Carlinho trabalhou na lavoura de  café; que sempre trabalhou na
diária.

MANOEL ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Que conhece o autor desde 1986; que trabalhou com o pai do autor por muito anos
plantando laranja e mamão; que o autor trabalhou na Plantar; que após esse período o
autor vem trabalhando nas fazendas; que trabalhou com o autor primeiro nas empresas
e depois de fazenda em fazenda nas diárias; que quando ele estava desempregado ia
trabalhar nas diárias junto com o autor; que trabalhou na fazenda Caliman com o autor
na plantação de mamão; que na Plantar trabalhavam na plantação de eucalipto; que o
autor trabalha com o Paulão; que o Paulão é empreiteiro; que o autor era diarista fixo
do Paulão; que desde 1986 o autor nunca ficou parado.

Cinge-se, a controvérsia recursal, a saber se o diarista rural deve ser considerado como
contribuinte individual ou como segurado especial, de modo a fazer jus à aposentadoria por
idade rural sem a necessidade de comprovação dos recolhimentos das respectivas
contribuições.

Isso porque o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, que estendeu aos empregados rurais e aos
contribuintes individuais prestadores de serviço rural o direito à aposentadoria por idade, no
valor de um salário mínimo, mediante a comprovação, apenas, do exercício de atividade rural,
teve seus efeitos cessados a partir de 1º.1.2011, nos termos do art. 2º da Lei n. 11.718/2008.

Na visão do juízo sentenciante, o serviço rural comprovado pelo autor, na qualidade de
diarista, faz com que o demandante deva ser enquadrado como contribuinte individual. 
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Sem embargo, “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural
boia-fria, diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do
art. 11 da Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos
benefícios previdenciários.” (REsp 1667753/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

No mesmo sentido, "a controvérsia referente à possibilidade do reconhecimento do direito da
autora à aposentadoria por idade, na condição de segurada especial “diarista”,
informalmente conhecida como “boia-fria”, já foi pacificada por esta Turma Nacional de
Uniformização, cujos julgados se inclinam no sentido de que se caracteriza como segurado
especial o trabalhador avulso, conhecido como “diarista”, “boia-fria” ou “volante”, que
independentemente de não possuir produção própria, é absolutamente vulnerável,
encontrando proteção na legislação de regência." (PEDILEF 0001678-33.2015.4.01.3307,
GUILHERME BOLLORINI PEREIRA - TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. Data 
21/06/2018. Data da publicação. 25/06/2018).

Nesses termos, assentado no entendimento dominante das instâncias de uniformização, bem
como na premissa firmada pelo próprio julgado recorrido - acerca da comprovação do labor -,
a reforma da sentença, a fim de que seja pronunciada a procedência do pedido, perfaz medida
que se impõe.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
n. 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim
de condenar o INSS a implantar em favor do autor a pleiteada aposentadoria por idade
rural, com DIB fixada em 30.5.2016, nos termos da fundamentação supra. A aplicação dos
juros de mora desde a citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei n.
11.960/2009, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a antecipação dos
efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o benefício no prazo de trinta dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000719330v12 e do código CRC 54ffc306. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:6 
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 527



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 64/457

5001660-08.2019.4.02.5004 500000719330 .V12 JES10861© JES7058

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 527



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 65/457

5001660-08.2019.4.02.5004 500000783960 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5001660-08.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FLORINDO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar o INSS a implantar em
favor do autor a pleiteada aposentadoria por idade rural, com DIB fixada em 30.5.2016, nos
termos da fundamentação supra. A aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Concedo a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o
benefício no prazo de trinta dias úteis, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000783960v2 e do código CRC 8ec1f392. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002036-94.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELOY RATUNDE (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: a parte autora apresentou a presente ação visando à concessão de aposentadoria por
idade rural, com data do início do benefício (DIB) fixada na data da entrada do primeiro
requerimento administrativo (DER), mediante o reconhecimento do exercício de atividade
campesina durante o interstício necessário ao deferimento do benefício.

Sentença (EVENTO 23): julgou procedente a ação para condenar o INSS a implantar a
pleiteada aposentadoria rural por idade, a partir da primeira DER, em 9.7.2018.

Razões do recorrente – INSS (EVENTO 31): sustenta que a autora não conseguiu comprovar
o desempenho de atividade laborativa em regime de economia familiar pelo período mínimo
necessário à concessão do benefício. Argumenta que é vedada a comprovação do trabalho
campesino por prova exclusivamente testemunhal, sendo necessária a indicação de início de
prova material contemporânea aos fatos que a parte autora pretende comprovar. Aduz que
meras declarações se equiparam à prova testemunhal, sendo válidas apenas as declarações de
sindicato com homologação da Autarquia Previdenciária. Afirma que, a partir de 19.1.1978, o
demandante estabeleceu vínculo com o RGPS na condição de empregado, dentro do período
de carência, tendo percebido benefício de auxílio-doença na condição de comerciário. Por
fim, requer a restituição de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente
revogada ou, alternativamente, a revogação/redução da multa cominatória arbitrada pelo juízo
sentenciante.

Contrarrazões (EVENTO 35): pugnado pelo desprovimento do recurso.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do recurso:

Na hipótese dos autos, temos que a parte autora completou o requisito de idade em 2016,
assim, a carência a ser considerada é de 180 meses ou 15 anos, a teor do artigo 142 da Lei
8.213/91.

No presente caso, é de se notar que há nos autos o necessário início de prova material que
comprova efetivamente a qualidade de segurado especial da parte autora, como carteira
sindical de 2007 (evento 1- COMP4 – fls. 1 e (evento2), CTPS com vínculos rurais nos anos de
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1978, 2004, 2006/2007 (evento 1 – CTPS5) e comprovantes de pagamentos de contribuições
sindicais.

Realizada audiência, os depoimentos da autora e das testemunhas foram coerentes no sentido
de que a parte autora sempre exerceu atividades rurais, como meeiro, empregado ou diarista.
Com efeito, declarou o autor que trabalhou até o final de 2010; que parou de trabalhar por
problemas de saúde; que recebeu o benefício por 7 anos mas não recebe mais; que tentou
voltar a trabalhar mas não conseguiu mais; que nasceu e foi criado na roça, trabalhou dos 7
anos de idade até os 55 anos; que trabalhava mais como meeiro; que se mudou pra Pinheiros
e o serviço que tinha era diária na roça; que trabalhou pra vários fazendeiros, quando tinha
serviço trabalhava, quando não tinha procurava outro que tivesse; que sua esposa passou por
uma cirurgia de coluna e se aposentou; que tentou voltar a trabalhar pros Covre na colheita
de café mas não agüentou; que depois tentou voltar na desbrota mas também não agüentou;
que achou que ia ter serviço mais leve, mas foi pro adubo e não agüentou também; que não
tem condições de trabalhar na colheita de café; que não tem leitura, nunca estudou, então não
tem capacidade de trabalhar em outros lugares; que já trabalhou de carteira assinada; que
não está lembrado de Cássio Santana; que já trabalhou em Vitória de ajudante de pedreiro,
conseguiu o emprego através de um amigo de Pinheiros, mas pagava pouco então saiu antes
de acabar a obra.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conhece o Sr. Eloy há uns 16 anos; que
trabalharam juntos no Covre, no Conrado e outros lugares; que trabalhavam adubando,
brotando, com café; que trabalhavam na diária; que o Sr. Eloy não foi mais trabalhar depois
que se machucou, que tentou mas não conseguiu mais; que trabalhavam com café, mamão,
maracujá; que já viu o Sr. Eloy tentando voltar a trabalhar, mas ele sentia muita dor.

Já a outra testemunha informou que conhece o Sr. Eloy há mais de 20 anos; que se
conheceram por serem vizinhos; que atualmente trabalha na prefeitura, mas antes disso
trabalhou na zona rural, e trabalhou com o Sr. Eloy em algumas fazendas; que já trabalhou
nos Covre com mamão, e na época o Sr. Eloy trabalhava lá com café; que o Sr. Eloy trabalhou
só na zona rural mesmo, no tempo em que conhece ele; que o Sr. Eloy parou de trabalhar um
tempo pois teve problemas de saúde; que o Sr. Eloy tentou voltar a trabalhar depois; que
encontrou o Sr. Eloy várias vezes com mochila nas costas, tentando ir trabalhar; que a mulher
do Sr. Eloy a procurava pra buscar informações sobre remédios. 

Dessa forma, ressalto que a prova oral foi bem convincente e segura. O depoimento pessoal da
parte autora e das testemunhas se mostraram coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
que a parte autora sempre retirou seu sustento da atividade rural. Assim, cotejando as provas
documentais apresentadas com a prova testemunhal, resta comprovado o exercício de
atividade rurícola realizado pela parte autora por período superior à carência necessária
para obtenção do benefício.

Por fim, observo que o fato de a autor ter recebido benefício por incapacidade no período de
2011 a 2018, não impede a concessão da aposentadoria por idade, uma vez que a parte autora
estava incapaz para o trabalho. Ademais, quando do início do recebimento do benefício, em
2011, o autor já tinha mais de quinze anos de atividade rural, vez que, fora pequenos vínculos
de natureza urbana, sempre exerceu atividades rurais.

É o suficiente relatório. Decido.
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VOTO

O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991 fixa o limite de 60 (sessenta) anos para os homens
trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O autor completou 60
(sessenta) anos de idade em 8.6.2016 (EVENTO 1, Identidade 10) e requereu, pela primeira
vez, o benefício de aposentadoria por idade rural em  9.7.2018 (EVENTO 9, Processo
Administrativo 2, fl. 1). Resta cumprido, portanto, o requisito etário.

Nos termos do § 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento das condições para
sua concessão, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à
carência do benefício pretendido. Como o autor completou 60 (sessenta) anos de
idade em 8.6.2016 e pediu a concessão de aposentadoria por idade em 9.7.2018, deveria
comprovar, a princípio, tempo de trabalho rural por 180 (cento e oitenta) meses, conforme o
art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991, de 8.6.2001 a 8.6.2016 ou de 9.7.2003 a 9.7.2018.

Sem embargo, neste caso subsiste uma peculiaridade. É que o autor esteve em gozo de
auxílio-doença no período de 14.6.2011 até 15.5.2018, consoante se infere do CNIS anexo à
petição inicial (EVENTO 1, Cadastro Nacional De Informações Sociais 6).

Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade rural em regime de economia
familiar, a parte autora juntou os seguintes documentos: a) matrícula e ficha de associado
junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiros, indicando a filiação em
8.3.2007 (EVENTO 1, Comprovantes 4, fls. 1-3); b) recibo de pagamento de mensalidades
junto ao aludido sindicado, emitidos em 27.6.2014,  3.10.2017, 4.7.2017, 5.4.2017, 5.10.2016,
6.7.2016, 27.4.2016, 16.12.2016, 9.11.2015, 21.5.2015, 5.6.2018, 4.4.2018, 28.9.2012,
25.6.2012, 29.6.2011, 8.3.2007, 28.7.2011, 8.1.2018, 7.3.2012, 7.10.2011, 9.1.2012, 8.8.2014,
9.6.2017 e 8.6.2015, relativos, respectivamente, aos períodos de 1º.1.2013 a 31.7.2014,
1º.10.2017 a 31.12.2017, 1º.9.2017 a 30.9.2017, 1º.4.2017 a 30.6.2017, 1º.10.2016 a
31.12.2016, 1º.7.2016 a 30.9.2016, 1º.4.2016 a 30.6.2016, 1º.12.2015 a 31.3.2016, 1º.9.2015 a
30.11.2015, 1º.11.2014 a 31.5.2015, 1º.7.2018 a 30.9.2018, 1º.4.2018 a 30.6.2018, 1º.10.2012
a 31.12.2012, 30.6.2012 a 30.9.2012, 8.2010 a 2011, 3.2007, 8.9.2011 a 9.2011, 1.2018 a
3.2018, 4.2012 a 6.2012, 10.2011 a 12.2011, 1.2012 a 3.2012, 8.2014 a 10.2014, 1.2017 a
3.2017 e de 6.2015 a 8.2015 (EVENTO 1, Comprovantes 4, fls. 4-28); c) CTPS de onde se
infere vínculos como empregado, dentre outros mais antigos, de 17.10.2000 a 6.9.2001 (como
auxiliar de obras), de 3.5.2004 a 2.6.2004 (como safrista) e de 18.4.2006 a 3.7.2007 (como
empregado rural) (EVENTO 1, Carteira De Trabalho 7, fls. 5-6).
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O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja
baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se consolidadas na
Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: "para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar"; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
estabelece: "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário."

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a TNU editou a Súmula n. 14, que dispõe:
"para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício." Essa
interpretação foi ampliada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial
repetitivo n. 1.348.633, ocasião em que se fixou a tese de que o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula n.
577 do STJ.

No caso dos autos, a controvérsia suscitada pelo recurso da Autarquia Previdenciária pode ser
resumida nos seguintes argumentos lançados no apelo:

No CNIS consta que a partir de 19/01/1978 a Parte Autora estabeleceu vínculo com o RGPS
na condição de EMPREGADO, dentro do período de carência, tendo percebido benefício de
Auxílio Doença na condição de COMERCIÁRIO, NÃO havendo a configuração de segurado
especial (regime de economia familiar).

A prova testemunhal colhida é ineficaz, NÃO baseada em início de prova material compatível.

Dessa maneira, verifica-se que as provas materiais apresentadas NÃO comprovam o exercício
de atividade laborativa rural pela Parte Autora (regime de economia familiar)
em todo período almejado, NÃO havendo suporte para a concessão do benefício enfocado.

Sem embargo, embora a prova exclusivamente testemunhal, de fato, não se preste à
comprovação do exercício da atividade campesina, nem a legislação nem a
jurisprudência exigem que a atividade de lavrador seja comprovada por meio de prova
material. O que se faz imprescindível é a existência de início de prova material
contemporâneo do labor rural, de modo a autorizar o juízo a perquirir a prova testemunhal
com vistas a verificar a existência do trabalho no campo.

Nesses termos, considerando que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que
"para fins de obtenção de aposentadoria previdenciária por idade, deve o trabalhador rural
provar sua atividade no campo por meio de, pelo menos, início razoável de prova
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documental, sendo suficientes a carteira do sindicato dos trabalhadores rurais." (REsp
225.555/AL, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/1999,
DJ 13/12/1999, p. 190), e que o início de prova material não precisa corresponder a todo o
período equivalente à carência do benefício, sendo suficiente que "tal prova seja
contemporânea ao menos por uma fração do lapso de trabalho rural pretendido." (Pet
7.475/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/11/2016, DJe 29/11/2016), faz-se forçoso rechaçar o argumento recursal segundo o qual
não foi apresentado nos autos suficiente início de prova material da atividade rural.

Quanto ao argumento de que o CNIS da parte revelaria a existência de vínculos urbanos, deve
ser, preliminarmente, esclarecido que se faz irrelevante ao deslinde do caso o vínculo citado
no recurso (de 19.1.1978), porquanto distante do período de carência.

No que tange a alegação de que o auxílio-doença percebido pela parte (de 14.6.2011 a
15.5.2018) o foi administrativamente concedido a esse na condição de comerciário, verifica-
se que o argumento sequer encontra amparo no próprio CNIS, visto que os dois últimos
vínculos do autor lá registrados - de 3.5.2004 a 2.6.2004 e de 18.4.2006 a 3.7.2007 (EVENTO
1, Carteira Nacional De Informações 6, fls. 3-4) - referem-se a atividades rurais, consoante se
vê da CTPS juntada nos autos (EVENTO 1, Carteira De Trabalho 7, fls. 5-6).

Por fim, embora subsista no CNIS, de fato, vínculo urbano de 17.10.2000 a 6.9.2001 - como
auxiliar de obras, conforme pode ser confirmado na CTPS do autor (EVENTO 1, Carteira De
Trabalho 7, fl. 5) -, a TNU tem posicionamento pacificado no sentido de que “o exercício de
atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de
trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto." (Enunciado de n. 46
da TNU).

Por sua vez, a jurisprudência do STJ - que também se alinhou no sentido de que o exercício
de atividade urbana, por si só, não afasta a condição de segurado especial -, em relação ao
período anterior ao advento da Lei n. 11.718/2008 - que definiu a expressão "ainda que de
forma descontínua" prevista pelos arts. 39, I, e 48, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, como o sendo o
período superior a 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 11, § 9º, III, da Lei de
Benefícios -, tem entendido que a descontinuidade da atividade rural admitida pela
legislação deve observar os parâmetros previstos pelo art. 15, que disciplina o período de
graça dos segurados do RGPS. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
URBANA NO PRAZO DE CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES.
QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A aposentadoria por idade ao
trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se
mulher, desde que esteja demonstrado o exercício de atividade agrícola, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de
meses idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 8.213/1991. 2.
Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, nenhum parâmetro legal que
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definisse a expressão "ainda que de forma descontínua", a referida regra, bem mais
gravosa, não poderia ser aplicada retroativamente, razão pela qual a Primeira Turma desta
Corte decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que disciplina a
manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum motivo, deixa de exercer a
atividade contributiva durante o denominado "período de graça". 3. Caso em que a condição
de segurada especial da parte autora descaracterizou-se diante do exercício de atividade
urbana por tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
REsp 1793246/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/10/2019, DJe 17/10/2019)

No mesmo sentido, ainda: AgInt no REsp 1572229/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 24/05/2017.

Assim, considerando que o início de prova material apresentado nos autos satisfaz os
requisitos previstos pela legislação, que o único vínculo urbano não desnatura a atividade
rural desenvolvida pela parte (nos termos da jurisprudência do STJ) e que o recorrente sequer
impugna, em seu apelo, os termos da prova testemunhal colhida nos autos, faz-se cogente a
manutenção da sentença que reconheceu a procedência do pedido.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei
n. 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000679290v23 e do código CRC 371a7681. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001385-93.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: TEREZA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: a parte autora apresentou a presente ação visando à concessão de aposentadoria por
idade rural, com data do início do benefício (DIB) fixada em  22.11.2017 (data da entrada do
requerimento administrativo - DER), mediante o reconhecimento do exercício de atividade
campesina durante o interstício necessário ao deferimento do benefício. 

Apesar de o feito haver sido extinto, inicialmente, ao EVENTO 3, referido provimento foi
anulado por esta Turma Recursal, ao EVENTO 23.

Sentença de mérito (EVENTO 52): julgou improcedente a demanda, sob a justificativa de
que não restou comprovado o labor campesino alegado pela parte demandante.

Razões do recorrente – autora (EVENTO 57): sustenta que "o magistrado deveria ter
computado o tempo de 1980 a 2000 onde a autora trabalhava em economia familiar nas
respectivas terras citadas de CASTRO LEITE DE ARAUJO, com as declarações das
respectivas pessoas conforme ata de audiência e com as documentações da terra acostada
pela declaração dos respectivos proprietários." Aduz que devem ser analisados os
documentos dos donos das propriedades rurais nas quais trabalhou para fins de concessão do
benefício pleiteado.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do recurso:

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: Contrato de
parceria agrícola, onde consta a autora como parceira outorgada (evento 1, anexo 3, fls.
12/13).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

TEREZA MOREIRA DA SILVA (AUTORA)
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Que tem 65 anos; que não é casada; que nunca teve CTPS assinada; que trabalha no
sitio do Castro; que trabalha para o Castro desde o dia 02 do ano passado; que fez
contrato com ele; que só trabalhou com o Castro; que continua trabalhando com o
Castro; que cria galinha e planta verdura; que é analfabeta; que já morou com um
companheiro por 4 anos; que trabalha desde 2000 com o Sr. Castro; que cultiva feijão,
milho, cereais; que mora sozinha com a filha.

CASTRO LEITE DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Que conhece desde 2000; que a dona Tereza trabalhou para ele de 2000 até 2010; que
depois  fez outro contrato de 2010 até 2018; que não levou o contrato para registrar
porque é analfabeto e não tinha conhecimento de que era preciso levar para registrar;
que hoje a autora fica fazendo alguma coisinha lá no sitio; que trabalhava na plantação
de milho, feijão, ajudava a quebrar cacau; que a autora era sozinha e então ele
arrumou um casinha lá para ela cuidar das coisas dos sitio; que o sitio fica em Brejo
Grande; que conheceu a autora através da filha dela; que ele estava precisando de uma
pessoa para cuidar da casa dele no sitio, então levou a autora para lá.

Além da fragilidade do início de prova material, este Juízo não está convencido do exercício
efetivo da atividade rural pela autora. 

Oportuno ressaltar que o contrato de parceria agrícola apresentado pela autora não apresenta
firma reconhecida.

É o suficiente relatório. Decido.

VOTO

O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991 fixa o limite de 55 (cinquenta e cinco) anos para as
mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora completou 55
(cinquenta e cinco) anos de idade em 7.9.2011 (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fl. 6)
e requereu o benefício de aposentadoria por idade rural em  22.11.2017 (EVENTO 1, Processo
Administrativo 3, fl. 1). Resta cumprido, portanto, o requisito etário.

Nos termos do § 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento das condições
para sua concessão, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à
carência do benefício pretendido. Como a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de
idade em 7.9.2011 e pediu a concessão de aposentadoria por idade em 22.11.2017,
deve comprovar tempo de trabalho rural por 180 (cento e oitenta) meses, conforme o art. 25,
II, da Lei n. 8.213/1991, de 7.9.1996 a 7.9.2011 ou de 22.11.2002 a 22.11.2017.
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Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade rural em regime de economia
familiar no período de 7.9.1996 a 7.9.2011 ou de 22.11.2002 a 22.11.2017, a parte autora
juntou os seguintes documentos: a) certidão de nascimento da autora (7.9.1956), sem
informações acerca da profissão de seus genitores (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fl.
5); b) contratos de parceria agrícolas, não registrados em cartório, firmados entre a autora e o
Sr. Castro Leite de Araújo, em 23.2.2000 e 8.3.2010, referente ao imóvel identificado como
Colônia São Marcos, com vigência, respectivamente, de 23.2.2000 a 23.2.2010 e de 8.3.2010
a 8.3.2018 (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fls. 8-13); c) instrumento de permuta,
firmado em 11.2.2010, por meio do qual Castro Leite de Araújo deu em permuta a terceiras
pessoas parte do terreno no qual se encontra a Colônia São Marcos (EVENTO 1, Processo
Administrativo 3, fls. 14-15).

O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja
baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se consolidadas na
Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: "para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar"; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
estabelece: "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário."

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a TNU editou a Súmula n. 14, que dispõe:
"para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício." Essa
interpretação foi ampliada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial
repetitivo n. 1.348.633, ocasião em que se fixou a tese de que o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula n.
577 do STJ.

No caso dos autos, subsiste controvérsia acerca da condição de segurada especial da autora,
como trabalhadora rural.

Inicialmente, acerca do início da prova material, destaco que a jurisprudência da TNU já
referendou que "Também servem como início de prova material documentos em nome de
terceiros estranhos ao grupo familiar se comprobatórios da propriedade ou da posse da terra
rural onde se alega o exercício da atividade, mas desde que o nome ou condição (de
proprietário, arrendador, comodante, etc) do terceiro seja confirmado pelas testemunhas em
relação ao alegado trabalho rural na respectiva terra" (PEDILEF 200670950145730,
JUÍZA FEDERAL JACQUELINE MICHELS BILHALVA, DJ 28/07/2009). No mesmo
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sentido: PEDILEF 200839007011350, JUÍZA FEDERAL VANESSA VIEIRA DE
MELLO, DOU 27/04/2012; PEDILEF 200481100042248, JUÍZA FEDERAL VANESSA
VIEIRA DE MELLO, DOU 11/05/2012.

Ademais, "A jurisprudência do STJ admite como início de prova material para a
comprovação da atividade rural (...) contrato de parceria agrícola em nome da segurada,
desde que o exercício da atividade rural seja corroborada por idônea e robusta prova
testemunhal. (REsp 1650963/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 20/04/2017).

No entanto, neste caso, a par de o início de prova material se revelar frágil, apesar
de existente, não há que se falar em robusta prova testemunhal do labor rural da parte autora.

Isso porque, neste feito, só foi realizada a oitiva de uma única testemunha, o senhor Castro
Leite de Araújo. 

Além disso, apesar de o referido depoente afirmar que a autora trabalhou para ele de 2000 até
2010, e que depois  fez com ela outro contrato, de 2010 até 2018 - reproduzindo, em
depoimento, as informações dos instrumentos juntados aos autos (os quais não possuem
registro em cartório) -, bem como haver sinalizado a necessidade de "refazer" o documento, a
fim de abarcar o período posterior - já que a autora, supostamente, continua em sua
propriedade -, vê-se que, em seu confuso depoimento pessoal, a demandante divergiu do
senhor Castro quanto ao termo inicial do serviço - afirmou ser em 2002.

É dizer, a despeito do início de prova material apresentado, o conjunto probatório acerca da
condição de trabalhadora rural da parte autora durante o período necessário ao acolhimento
do pedido se revela frágil, insuficiente para que este Relator considere que a parte se
desincumbiu do ônus que lhe é próprio (CPC, art. 373, I), razão pela qual a manutenção do
julgado recorrido perfaz medida que se impõe.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO 39.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000718612v19 e do código CRC 60d9f644. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001385-93.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: TEREZA MOREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS (OAB ES028678)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760331v2 e do código CRC 2b8cd26b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000139-31.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SAMUEL MOREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: a parte autora apresentou a presente ação visando à concessão de aposentadoria por
idade rural - data da entrada do requerimento administrativo (DER) em 5.7.2018 -, mediante o
reconhecimento do exercício de atividade campesina/pesqueira durante o interstício
necessário ao deferimento do benefício.

Sentença (EVENTO 43): julgou improcedente a demanda, sob a justificativa de que não
restou comprovado o labor na qualidade de segurado especial pelo período necessário ao
acolhimento do pedido.

Razões do recorrente – autor (EVENTO 51): sustenta que comprovou, adequadamente, sua
condição de segurado especial. Sustenta que não foram observadas as escrituras das terras em
nome do seu pai e do seu sogro onde trabalhou durante anos, conforme foi confirmado pelas
testemunhas ouvidas. Apresenta, junto ao recurso, protocolo de pedido de registro de
pescador. Afirma que os curtos vínculos constantes do CNIS corroboram com a narrativa de
que era segurado especial. Argumenta que é admitido o início de prova material em nome de
membro da família, que o início de prova material não precisa corresponder a todo o período
vindicado e que a atividade urbana não afasta sua qualidade de rural, sendo admitida a
atividade urbana concomitante para fins de complemento da renda familiar.

Contrarrazões (EVENTO 57): pugnado, de forma genérica, pelo desprovimento do recurso.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do recurso:

No presente caso, não há início de prova material contemporânea a todo período que se
pretende comprovar. A parte autora apresentou certidão de casamento realizado em
16/08/1974, onde consta que era agricultor (evento 1, PROCADM 3, página 18); certidão de
casamento realizado em 04/05/2005, onde há informação de que o autor era comerciante
(evento 1, PROCADM 3, página 6); carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do autor,
com informação de que foi admitido em 25/09/1979 como diarista rural (evento 1, PROCADM
3, página 42); cinco escrituras públicas de compra e venda de terreno rural, na primeira,
lavrada em 07/04/1994, consta como vendedor Liberato de Almeida e comprador Ademilson
Costa de Almeida, na segunda, lavrada em 06/08/1960, consta como vendedor Ademilson
Costa de Almeida e comprador Liberato de Almeida, na terceira, lavrada em 15/12/1958,
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consta como vendedor Aristeu Francisco Oliveira e comprador Ademilson Costa de Almeida,
na quarta, lavrada em 11/05/1962, consta como vendedor Valdimar Shorrer e comprador
Liberato de Almeida e a quinta, lavrada em 26/12/1964, consta como vendedor José Moreira
(pai do autor) e comprador Liberato de Almeida (evento 1, PROCADM 3, páginas 12/16,
20/24, 26/29, 32/35 e 37/40).

Conforme mencionado acima, o autor precisa cumprir a carência de 180 meses. Os únicos
documentos em nome do autor são a certidão de casamento realizado em 1974, onde ele
consta como agricultor e a carteira do sindicato de trabalhadores rurais emitida em 1979. Os
demais documentos estão em nome de terceiras pessoas e a certidão do segundo casamento do
autor, realizado em 2005, informa que ele exercia a atividade de comerciante. Além disso, não
há como considerar, de uma forma isolada, como início de prova material a escritura de
compra e venda em nome do pai do autor, tendo em vista que o autor se casou pela primeira
vez em 16/08/1974, passando a fazer parte, a partir deste momento, de um novo núcleo
familiar.

Além disso, conforme CNIS do autor, este teve vínculos urbanos.

Dessa forma, não há início de prova material suficiente para comprovar a carência de 180
meses necessária para concessão da aposentadoria por idade rural, na qualidade segurada
especial. 

Realizada audiência, em seu depoimento, a parte autora informou que começou a trabalhar
na roça com seu pai, José Moreira, aos 6 anos, tendo trabalhado até os 19 anos, quando se
casou e foi trabalhar na terra de sua sogra até os 37 anos, idade em que ficou viúvo e passou
a ser pescador, sendo que pesca até os dias de hoje.

Foram ouvidas uma testemunha e um informante, os quais, ratificaram as afirmações da parte
autora.

Todavia, concluo que a prova testemunhal produzida em audiência também não demonstrou
que a parte autora exerceu atividade como trabalhadora rural durante o período de carência
necessário para a concessão de benefício. As testemunhas não foram específicas em suas
respostas às perguntas do juiz e dos advogados das partes, limitando-se a declarar, em caráter
geral, o exercício de atividade como rural pela parte autora.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável ao demandante. Ainda que a
parte autora tenha exercido atividade como trabalhadora rural durante muito tempo de sua
vida laboral, não há documento apto a comprovar que cumpriu a carência necessária.

É o suficiente relatório. Decido.

VOTO
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O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991 fixa o limite de 60 (sessenta) anos para os homens
trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O autor completou 60
(sessenta) anos de idade em 3.8.2015 (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fl. 4) e
requereu o benefício de aposentadoria por idade rural em 5.7.2018 (EVENTO 1, Processo
Administrativo 3, fl. 3). Resta cumprido, portanto, o requisito etário.

Nos termos do § 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural/pesqueira, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento das condições
para sua concessão, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à
carência do benefício pretendido. Como o autor completou 60 (sessenta) anos de idade em
3.8.2015 e pediu a concessão de aposentadoria por idade em 5.7.2018, deve comprovar tempo
de trabalho rural por 180 (cento e oitenta) meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991,
de 3.8.2000 a 3.8.2015 ou de 5.7.2003 a 5.7.2018.

Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade como segurado especial no
período de 3.8.2000 a 5.7.2018, a parte autora juntou aos autos os seguintes
documentos: a) certidão de casamento realizado em 4.5.2005, onde há informação de que era
comerciante (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fl. 6); b) escritura pública de compra e
venda de terreno rural, lavrada em 7.4.1994,  em que consta como vendedor Liberato de
Almeida e como comprador Ademilson Costa de Almeida (EVENTO 1, Processo
Administrativo 3, fls. 12-16); c) certidão negativa de débitos de ITR, emitida em 24.5.2010,
relativa a Fazenda Almeida, com identificação de Adilso Costa Almeida como contribuinte
(EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fl. 17); d) certidão de casamento realizado em
16.8.1974, onde consta que era agricultor (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fl. 18);
e) escritura pública de compra e venda de terreno rural, lavrada em 6.8.1960, em que consta
como vendedor Ademilson Costa de Almeida e como comprador Liberato de
Almeida (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fls. 19-24); f) escritura pública de compra e
venda de terreno rural, lavrada em 13.12.1958, em que consta como vendedor Aristeu
Francisco Oliveira e como comprador Ademilson de Almeida (EVENTO 1, Processo
Administrativo 3, fls. 25-30); g) escritura pública de compra e venda de terreno rural, lavrada
em 11.5.1962, em que consta como vendedor Valdemar Sherrer e como comprador Liberato
de Almeida (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fls. 31-35); h) escritura pública de
compra e venda de terreno rural, lavrada em 26.12.1964, em que consta como vendedor José
Moreira e como comprador Liberato de Almeida (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fls.
37-40); i) carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do autor, com informação de que foi
admitido em 25.9.1979 como diarista rural (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fls.
41/42); j) escritura pública de compra e venda de terreno rural, lavrada em 11.5.1962, em que
consta como vendedor Valdemar Sherrer e como comprador José Moreira (EVENTO 1,
Processo Administrativo 3, fls. 45-50); k) escritura pública de compra e venda de terreno
rural, lavrada em 14.9.1955, em que consta como vendedor Aristeu Francisco Oliveira e como
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comprador Valdemar Sherrer (EVENTO 1, Processo Administrativo 3, fls. 51-54); e
l) protocolo de recebimento do formulário de solicitação  de licença de pescador profissional,
recebido em 22.1.2015 (EVENTO 52, Outros 1).

O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja
baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se consolidadas na
Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: "para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar"; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
estabelece: "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário."

A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova material da atividade
exercida em regime de economia familiar a existência de documento em nome de um dos
cônjuges que o qualifique como trabalhador rural. É o entendimento sedimentado na Súmula
n. 6 da TNU, cujo teor prevê que "a certidão de casamento ou outro documento idôneo que
evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova
material da atividade rurícola."

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a TNU editou a Súmula n. 14, que dispõe:
"para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício." Essa
interpretação foi ampliada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial
repetitivo n. 1.348.633, ocasião em que se fixou a tese de que o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula n.
577 do STJ.

No caso dos autos, subsiste controvérsia acerca da existência de início de prova material da
qualidade de segurado especial da parte, bem como sobre a efetiva comprovação da atividade
laboral do autor.

Inicialmente, indefiro a juntada do documento do EVENTO 52, porquanto tal não constitui
prova nova, de modo a restar autorizada sua apresentação a destempo, na forma preconizada
pela norma processual (CPC, arts. 434 e 435). Anoto, por reputar oportuno, que, a par de o
referido comprovante ser anterior à propositura da ação (2015), a parte sequer justificou a sua
juntada intempestiva em seu recurso.
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Fixada essa premissa, observo que os únicos documentos apresentados nos autos que são
contemporâneos ao período ensejador do benefício - de 3.8.2000 a 5.7.2018 - são a certidão
de casamento realizado em 4.5.2005, onde o autor é identificado como comerciante,
e a certidão negativa de débitos de ITR, emitida em 24.5.2010, em nome de Adilso Costa
Almeida (em depoimento pessoal, o autor identificou Ademilson Costa como seu cunhado),
relativa à Fazenda Almeida.

Nada obstante, como bem observado pelo juízo recorrido, em seu depoimento pessoal, o
autor, que nasceu em 3.8.1955, afirmou que começou a trabalhar na roça com seu pai aos seis
anos (portanto, em 1961 ou 1962), havendo trabalhado com esse até os 19 (dezenove) anos
(portanto, até 1974 ou 1975), quando se casou e foi trabalhar na terra de seu sogro, na qual
ficou até os 37 (trinta e sete) anos (portanto, até 1992 ou 1993), a partir de quando passou a
ser pescador.

É dizer, segundo informou o próprio autor em depoimento pessoal, esse não exerceu
atividade no campo após 1993, de modo que a aludida certidão negativa, datada de 2010,
relativa a uma fazenda, também não serve de início de prova material da qualidade de
segurado especial do demandante, visto que, nessa data, esse não exercia mais atividade no
campo.

Neste ponto, enfatizo que o eventual serviço rural do autor em período remoto, junto a seu pai
e a seu sogro, não ensejaria a concessão da aposentadoria por idade ao segurado especial,
porquanto, nos termos já pacificados por meio do Enunciado n. 54 da TNU: "Para a
concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de
atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima."

Dessa forma, considerando que o próprio autor informou que não exercia atividade no campo
em 2010, hei de considerar, na mesma linha do que foi defendido pelo juízo sentenciante, que
não há nos autos início de prova material válido da qualidade de segurado especial da parte no
período necessário ao acolhimento do pleito (2000 a 2018), convindo consignar, ainda, que,
apesar de afirmar, em sua inicial, que possui "como prova material registro em sua carteira
de trabalho, provando que a mesma exerce, até hoje, atividades de pesca.", tal documento
não foi apresentado no caderno processual pelo demandante.

Ressalto, por fim, que ainda se este Relator considerasse a certidão do casamento realizado
em 2005, na qual a parte é identificado como comerciário, como início válido de prova
material da atividade de pesca - visto que o autor afirmou, em depoimento pessoal, que o
referido comércio cuidava da venda de peixes -, ou mesmo se fosse convalidada a juntada do
documento apresentado ao EVENTO 52, melhor sorte não assistiria à parte.
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Isso porque a única testemunha ouvida nos autos, o Sr. Aristão Ferreira dos Santos,
expressamente afirmou que não viu o autor pescar, mas apenas ouviu deste que essa era sua
atividade contemporânea. Como já ressaltado pela sentença, o senhor Edis da Costa Fonseca
foi ouvido na qualidade de informante, visto que se identificou como amigo (de longa data) da
parte.

Desse modo, ainda se fosse considerado existente o início de prova material da atividade de
pesca - o que se admite apenas para fins de argumentação -, fato é que o autor não se
desincumbiu do ônus da prova da atividade durante o período necessário ao acolhimento do
pedido, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida perfaz medida que se impõe.

Condeno o recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO  3.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000710264v28 e do código CRC f2834295. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:41 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 530



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 84/457

5000139-31.2019.4.02.5003 500000760333 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000139-31.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SAMUEL MOREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO (OAB ES015707)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760333v2 e do código CRC e949b313. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004484-43.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DIVA MASSAFRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. Em suas
razões, alega que preenche todos os requisitos para fazer jus ao benefício pleiteado. Sustenta
que exerceu atividade rural em regime de economia familiar, no período de 25.10.1994 a
20.07.2009, junto com seu esposo, e pede o reconhecimento do período para que, somado ao
tempo urbano, possa obter o benefício objeto da demanda.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

 

VOTO

3. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por idade
híbrida é devida ao trabalhador rural que provar tempo de serviço, por período igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
combinando exercício de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurados, sendo necessário, ainda, para a mulher trabalhadora rural, o implemento da idade
de 60 anos.

4. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

5. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 
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6. A Súmula n. 06 da TNU estabelece que “a certidão de casamento ou outro
documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início
razoável de prova material da atividade rurícola”.

7. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Em 04.09.2019, a Primeira Seção do STJ julgou o tema 1007, fixando a
seguinte tese: “o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”.

10. A autora completou 60 anos de idade em 19.12.2018 (evento 1,
DSINRURAL3, fl. 03) e requereu o benefício de aposentadoria por idade em 19.12.2018
(evento 1, DSINRURAL6, fl. 16), devendo comprovar o cumprimento de 180 meses de
carência, nos termos dos arts. 25, II, e art. 142, ambos da Lei n. 8.213/1991.

11. Com o objetivo de provar o alegado, juntou os seguintes documentos: a)
ficha cadastral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo/ES, em nome do marido da
autora, indicando admissão em 13.07.2006 e demissão em 20.07.2007. No documento,
constam anotações de pagamento de contribuição sindical referentes ao período de julho/2001
a dezembro/2005 (evento 1, DSINRURAL3, fls. 11-12); b) guia de arrecadação de
contribuição confederativa da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do
Espírito Santo, emitida em nome da autora, referente à competência de 1996 (evento 1,
DSINRURAL3, fl. 13); c) guias de arrecadação de contribuição confederativa da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito Santo, emitida em nome da autora,
referente às competências de 1997 e 1998 (evento 1, DSINRURAL4, fl. 01); d) comprovante
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de pagamento de contribuição confederativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Castelo, em nome da autora, realizado em 12.07.1999 (evento 1, DSINRURAL4, fl. 02); e)
guia de arrecadação de contribuição confederativa da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Espírito Santo, emitida em nome da autora, referente à competência
de 06/2000 (evento 1, DSINRURAL4, fl. 02); f) comprovante de pagamento de contribuição
confederativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo, em nome da autora,
realizado em 17.07.2001 (evento 1, DSINRURAL4, fl. 03); g) guias de arrecadação de
contribuição confederativa da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do
Espírito Santo, emitida em nome da autora, referentes às competências de 06/2002 e 06/2003
(evento 1, DSINRURAL4, fl. 03); h) guia de recolhimento de contribuição confederativa do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo, em nome da autora,  referente ao exercício
2004 (evento 1, DSINRURAL4, fl. 04); i) guias de recolhimento de contribuição
confederativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo, em nome da autora, 
referentes aos exercícios 2005 e 2006 (evento 1, DSINRURAL4, fl. 05); j) certidão do
registro de imóveis, emitida em 04.12.2009, contendo averbação de 19.04.1999, em que tanto
a autora quanto seu marido foram qualificados como lavradores (evento 1, DSINRURAL4,
fls. 06-08); k) cadastro de contribuinte de ITR referente ao ano de 1994 (evento 1,
DSINRURAL4, fl. 09); l) notificação de lançamento de ITR referente ao exercício 1995
(evento 1, DSINRURAL4, fl.10); m) recibos de entrega de declaração de ITR
1998/1999/2000/2001/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009 (evento 1, DSINRURAL4, fls.
11-14 e evento 1, DSINRURAL5, fls. 02 e 05-10); n) documento de informação e atualização
cadastral do ITR exercício 2002 (evento 1, DSINRURAL5, fl. 01); o) certificado de cadastro
de imóvel rural 2000/2001/2002/2003/2004/2005 (evento 1, DSINRURAL5, fls. 03-4); p)
notificação de lançamento de ITR 1994/1995 (evento 1, DSINRURAL5, fl. 11); q)
memorando - exportação de café, emitido em 08.09.1998 (evento 1, DSINRURAL5, fl. 12);
r) notas fiscais de compra de insumos agrícolas emitidas maio/1998, agosto/2009 e
março/2002 (evento 1, DSINRURAL5, fls. 13-14); s) nota fiscal de comercialização de café,
emitida em 16.09.1998 (evento 1, DSINRURAL5, fl. 15); t) romaneio elaborado em
06.05.1999 (evento 1, DSINRURAL6, fl. 01); u) notas fiscais de compra de insumos
agrícolas emitidas em 15.03.2001 e 05.03.2003 (evento 1, DSINRURAL6, fls. 02-03); v)
notas fiscais do produtor, emitidas em 16.07.1998, 1999, 08.08.2000, abril/2001, jan/2003 e
abril/2004 (evento 1, DSINRURAL6, fls. 04-09); w) declaração pessoal de Paulinho
Ambrosio, emitida em 12.12.2018, afirmando que a autora exerceu atividade rural em regime
de economia familiar (evento 1, DSINRURAL6, fl.10); x)  declaração pessoal de Attilio
Bonela, emitida em 12.12.2018, afirmando que a autora exerceu atividade rural em regime de
economia familiar (evento 1, DSINRURAL6, fl. 12); e y) declaração pessoal de Helena
Zancanella Bonella, emitida em 12.12.2018, afirmando que a autora exerceu atividade rural
em regime de economia familiar (evento 1, DSINRURAL6, fl. 15).

12. Em 03.12.2019 foi realizada audiência de instrução, ocasião em que foram
ouvidas a autora e duas testemunhas (Paulinho Ambrosio e Attilio Bonela).
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12.1. A autora, em depoimento pessoal, declarou que nasceu e foi criada na
roça; que quando tinha uns 16, 17 anos, foi para o Rio, onde se casou e teve duas filhas, e,
depois, voltou para a roça; que isso foi de 1994 a 2009; que desde que voltou para a roça
trabalhava com café, fazendo mudas e plantando, até quando voltou para o Rio em 2009; no
Rio, trabalhou como doméstica até 2017, aproximadamente, e depois voltou para o Espírito
Santo; que nunca recebeu benefício do INSS; que atualmente está trabalhando em
Jaboticabeira, na roça, no município de Cachoeiro; que é casada; que o esposo também
trabalha com agricultor; que nunca fez contrato de parceria nem de meia; e que, como
doméstica, não teve carteira assinada.

12.2. A testemunha Paulinho Ambrosio declarou que conheceu a autora quando
ela morava em Barra Alegre, no município de Castelo; que a autora trabalhava na roça; que a
propriedade era da autora; que trabalhavam a autora e seu esposo; que a autora trabalhou de
1994 a 2009; que a autora tem duas filhas, que moravam com ela; que a autora produzia café;
que a autora não tinha outra fonte de renda; e que a propriedade tinha uns 3 alqueires.

12.3. A testemunha Attilio Bonela declarou que a autora trabalhou na roça, na
Barra Alegre, em um pequeno sítio; que a autora trabalhava como dona de casa e depois ia
para a roça; que trabalhavam a autora e o esposo; que a autora trabalhou por uns 15 anos; que
a propriedade era da autora e do esposo; que não sabe se a autora exerceu outro trabalho além
da agricultura; e que não sabe se a autora morou em outro lugar ou mesmo fora do Espírito
Santo.

13. O CNIS da autora, juntado no evento 6, OUT2, fl. 05, registra que ela
trabalhou como empregada (vínculo urbano) de 1984 a 1985; 31.12.2007 marca o início de
um período de atividade de segurado especial, sem informar a data fim; de 2010 a 2018, a
autora recolheu como segurada facultativa, e em 2019 também recolheu como segurada
facultativa.

14. O CNIS do marido da autora (Idevaldo Labeta da Silva), juntado no evento
6, OUT2, fls. 15-16, registra que ele trabalhou como empregado e empresário/empregador
(vínculos urbanos), com pequenas interrupções, de 1983 a 1993; 31.12.2002 marca o início
de um período de atividade de segurado especial, sem informar a data fim; em 2003,
trabalhou como empregado (vínculo urbano); de 2005 a 2006, recolheu como contribuinte
individual e de 2010 a 2012 como empregado (vínculo urbano); de 2012 a 2019, recolheu
como segurado facultativo.

15. A prova documental abarca o período (25.10.1994 a 20.07.2009) de
atividade rural em regime de economia familiar que a autora pretende provar e a prova oral
confirma o labor rural da autora. Entretanto, nos períodos de 01.05.2005 a 31.07.2005 e de
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01.09.2005 a 31.01.2006, o marido da autora recolheu como contribuinte individual e
informou remuneração superior a dois salários mínimos, o que descaracteriza o trabalho em
regime de economia familiar no intervalo de 01.05.2005 a 31.01.2006.

16. Portanto, os períodos de 25.10.1994 a 30.04.2005 e de 01.02.2006 a 
20.07.2009 devem ser declarados como tempo de atividade rural em regime de economia
familiar.

17. A CTPS da autora registra anotação de vínculo de 01.09.1978 a 30.04.1984
(evento 1, DSINRURAL3, fl. 06). O CNIS da autora (evento 6, OUT2, fl. 05) registra os
seguintes períodos: 01.10.1984 a 20.08.1985, 01.10.2010 a 30.11.2018 e 01.09.2019 a
30.09.2019. Computando-se apenas os períodos urbanos até 30.11.2018 (data anterior à DER
- 19.12.2018) e somando-os ao tempo rural ora reconhecido, obtêm-se 28 anos, 08 meses e 16
dias na DER (19.12.2018), fazendo a autora, portanto, jus à aposentadoria por idade híbrida,
conforme tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
01/09/1978 a 30/04/1984 normal 5 a 8 m 0 d não há 5 a 8 m 0 d
01/10/1984 a 20/08/1985 normal 0 a 10 m 20 d não há 0 a 10 m 20 d
25/10/1994 a 30/04/2005 normal 10 a 6 m 6 d não há 10 a 6 m 6 d
01/02/2006 a 20/07/2009 normal 3 a 5 m 20 d não há 3 a 5 m 20 d
01/10/2010 a 30/11/2018 normal 8 a 2 m 0 d não há 8 a 2 m 0 d
Total    28 a 8 m 16 d

18. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em
razão do provimento parcial do recurso.

19. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
autora para declarar como tempo de atividade rural em regime de economia familiar os
períodos de 25.10.1994 a 30.04.2005 e de 01.02.2006 a  20.07.2009, e para condenar o INSS
a conceder à autora o benefício de aposentadoria por idade, na forma híbrida, com DIB na
DER. Sobre as parcelas em atraso, incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da
publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000684727v5 e do código CRC 7cc4918c. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 19:4:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004484-43.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DIVA MASSAFRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso da autora para declarar como tempo de atividade rural em
regime de economia familiar os períodos de 25.10.1994 a 30.04.2005 e de 01.02.2006 a
20.07.2009, e para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de aposentadoria por
idade, na forma híbrida, com DIB na DER. Sobre as parcelas em atraso, incidirão juros de
mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos
do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no
prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000763616v2 e do código CRC 6705d9d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 19:4:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002110-45.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIA ALVES DE MATOS LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Em suas razões, alega que
sempre trabalhou no meio rural, desde criança e mesmo depois de casada, em regime de
economia familiar. Afirma que apresentou início de prova material dos fatos alegados, os
quais foram corroborados pela prova oral. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar
procedente o pedido.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 55
anos para as mulheres trabalhadoras rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. A autora
completou 55 anos de idade em 24.10.2015 (evento 1, RG3, fl. 01) e requereu o benefício de
aposentadoria por idade rural em 12.07.2018 (evento 1, PROCADM8, fls. 42-43). Resta
cumprido, portanto, esse requisito.

4. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários. 

5. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Além disso, frise-se que a
Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador
rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
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imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima. Como a autora pediu a concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo
de trabalho rural por 180 meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.

6. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

7. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

8. Sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural. Oportuno, também, mencionar a Súmula n. 06 da TNU, cujo teor é: a
certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador
rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.

10. Com o objetivo de provar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar, a autora apresentou os seguintes documentos: a) certidão de casamento,
celebrado em 22.12.1979, com Francisco Pereira Lima, qualificado como industriário (evento
6, PROCADM1, fl. 24); b) CTPS onde consta o registro de trabalho rural no período de
25.05.2009 a 30.06.2009 (safrista) e de 03.05.2010 a 08.07.2010 (safrista) na Fazenda Vitor
(Joaci Vitor) (evento 6, PROCADM1, fl. 48); c) declaração pessoal de Joaci Vitor, emitida em
04.12.2017, de que a autora trabalhou de 01.07.2007 a 31.06.2013 como meeira em lavoura
de café (evento 6, PROCADM1, fl. 60); d) contrato de parceria agrícola celebrado pelos pais
da autora (José Alves de Matos e Conceição Luiz da Silva), em 19.09.2002, pelo prazo de três
anos (evento 8, PROCADM1, fls. 61-62); e) declaração pessoal de Vilson Comério, emitida
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em 23.01.2018, de que a autora trabalhou de janeiro/1995 a novembro/2006 como meeira em
lavoura de café (evento 6, PROCADM1, fl. 63); f) contrato de parceria agrícola celebrado
entre a autora e Joaci Vitor, em 08.10.2013, pelo prazo de três anos e nove meses (03.10.2013
a 30.06.2017) (evento 6, PROCADM1, fls. 64-65); g) certidão da Justiça Eleitoral, emitida
em 25.10.2017, onde consta a profissão da autora como trabalhadora rural e seu domicílio em
zona rural (evento 6, PROCADM1, fl. 73); h) cadastro de agricultor familiar do pai da autora
(José Alves de Matos) realizado em 25.08.2005 (evento 6, PROCADM1, fl. 74); i) carta de
concessão de aposentadoria por idade do pai da autora (verificada no sistema Plenus que se
trata de aposentadoria por idade rural, com DIB em 03.02.1992) (evento 6, PROCADM1, fl.
75); j) fichas de matrículas de ensino fundamental, realizadas em 11.02.2008 e 16.12.2008,
dos filhos da autora em que consta sua qualificação como lavradora (evento 6, PROCADM1,
fl. 26-29); k) ficha de matrícula de ensino fundamental, realizada em 10.12.1996, de filha da
autora em que consta sua qualificação como lavradora (evento 6, PROCADM1, fl. 34); e l)
ficha de matrícula de ensino fundamental, realizada em 17.02.1993, de filho da autora em que
consta sua qualificação como lavradora (evento 6, PROCADM1, fl. 37).

11. Consta dos autos, também, os registros do CNIS (evento 6, PROCADM1, fl.
81) do marido da autora (Francisco Pereira Lima), onde se constata que a natureza de todos
os vínculos do autor, que, embora com interrupções, se estendem de 01.04.1977 a 02/2019,
era de empregado, e recebia remuneração maior do que um salário mínimo, mas que não
chegava a 2 salários mínimos (evento 7, CONT1, fls. 13-24). 

12. Em 12.12.2019, foi realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas
a autora e três testemunhas.

12.1. Em depoimento pessoal, a autora a declarou que não trabalha na roça
desde 2017; que o último lugar onde trabalhou foi na fazenda do Joaci Vitor; que trabalhou lá
de 2007 a 2017; que era meeira; que trabalhava com café, milho e feijão; que trabalhava com
o marido e o filho; que o marido, como era empregado, ajudava nos sábados e feriados; que
havia 2.500 pés de café; que, antes de trabalhar com Joaci, tomava conta de 3 ha, logo que
depois de casada (1979); que, antes de trabalhar com Joaci, trabalhou com Vilson Comério,
de 1982 a 2006; que, na propriedade de Vilson Comério, era meeira de café (2.000 pés),
milho e feijão, e que trabalhava apenas acompanhada do filho; que o marido sempre
trabalhou empregado, na roça, sempre recebendo um salário mínimo; que o marido não
trabalhava nas mesmas propriedades em que a autora trabalhava, mas morava com ela; que a
autora morou na propriedade de Joaci, mas não na de Vilson; que quem pagava as contas era
o marido da autora; que a meia era para ajudar nas despesas; que a autora mora no mesmo
patrimônio há 20 anos; que tem casa própria, adquirida com recursos (verbas trabalhistas)
recebidos pelo marido; que nunca fez contrato porque o que interessava era trabalhar para
ajudar nas despesas da casa; que recebia após acabar de apanhar e vender o café; que quando
trabalhou como safrista também trabalhava como meeira; que, antes de trabalhar para Vilson
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Comério, trabalhou para José Bonfá Filho, na companhia de seu pai (da autora), que era
meeiro; e que mesmo depois de casada continuou a trabalhar para José Bonfá Filho, indo
trabalhar para Vilson Comério somente depois.

12.2. A testemunha Izaias Domingos Nascimento declarou que conhece a autora
há mais de 50 anos; que a autora sempre trabalhou na roça; que se lembra que a autora
trabalhou na propriedade de José Bonfá e na propriedade do Comério; que tinha contato com
a autora; que a via trabalhando; que a autora trabalhava com café; que a autora fazia tudo na
roça, como é costume; que às vezes o marido dela a ajudava e outras vezes era um grupo de
fora (troca de dias); que era a autora mesmo que apanhava o café; que a autora sempre
trabalhou na roça; que não sabe se a autora morava na propriedade de Comério; e que a
autora mora em sua atual residência há uns 30 anos.

12.3. A testemunha Maria Dagmar Suella Comerio declarou que conhece a
autora de Santana; que a autora mora no patrimônio do Rádio há 40 anos; que a autor
trabalhava na meia com o pai no Bonfá; que não se lembra quando a autora saiu do Bonfá;
que, depois, a autora foi trabalhar com Vilson Comério; que, no Comério, a autora era meeira;
que a propriedade do Comério não era próxima da casa da depoente; que sabia, mas não a via
trabalhando no Comério; que a autora, depois, foi trabalhar com o Joaci Vitor; que a autora
também era meeira; que tem 02 anos que a autora parou de trabalhar; que ela trabalhou no
Vitor por 10 anos; que a autora trabalhava sozinha e às vezes o marido ajudava, porque era
empregado, e, posteriormente, os filhos, crescidos, também ajudavam; que a autora já morou
na propriedade de Joaci; que a autora ia de moto trabalhar no Vilson Comério; e que a autora
não tem outra renda além da meia e do salário do esposo.

12.4. A testemunha Sirlei de Horacio declarou que conhece a autora há mais de
20 anos; que mora perto da autora; que a autora trabalhou com Vilson Comério, no lugar
chamado Bananalzinho; que a autora era meeira; que não sabe dizer quando nem quanto
tempo a autora trabalhou com Vilson Comério; que via a autora trabalhando com café; que o
marido ajudava a autora quando tinha tempo; que não havia empregados contratados nem
diaristas; que o marido da autora trabalhava na roça de carteira assinada; que havia 2.000 pés
de café; que não sabe se a autora tinha outra renda; que a autora morava no patrimônio e ia
trabalhar no Comério de moto. 

13. Analisando-se a prova documental apresentada nos autos, verifica-se que os
únicos documentos que servem e são relevantes como início de prova material de exercício de
atividade rural em regime de economia familiar são a certidão da Justiça Eleitoral (2017) e as
fichas de matrícula escolar relativas ao ano de 2008, dado que a autora deve comprovar o
período de carência entre 2003 e 2018. As demais fichas de matrícula escolar datam de
períodos remotos (1993 e1996).
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13.1. Os seguintes documentos não constituem início de prova material de
exercício de atividade rural em regime de economia familiar: a certidão de casamento registra
a profissão do marido da autora como industriário; a condição de empregado rural do
profissão do marido, dado o seu caráter personalíssimo, não pode ser estendida à autora; e os
documentos em nome dos pais da autora são posteriores ao seu casamento e não lhe
aproveitam.

13.2. Entretanto, cotejando-se as fichas de matrícula escolar de 2008 com o
registro na CTPS da autora como safrista nos períodos de 25.05.2009 a 30.06.2009 e de
03.05.2010 a 08.07.2010, e, ainda, com o contrato de parceria agrícola com vigência de 2013
a 2017, esse já computado pelo INSS como tempo rural (evento 7, CONT3, fl. 82), há
indícios de sua vinculação ao trabalho rural. Some-se a isso, o fato de que as testemunhas
afirmaram que a autora sempre trabalhou na roça e que exercia atividade rural, como meeira,
contando apenas com a ajuda dos filhos, após terem crescido, e com a ajuda eventual do
marido, cuja remuneração, por nem mesmo chegar a 2 salários mínimos, não descaracteriza o
trabalho em regime de economia familiar.

13.3. Dessa forma, verifica-se que a autora preencheu a carência necessária para
fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade rural na DER.

14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão
do provimento do recurso.

15. Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso da autora
para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB
na DER. Sobre as parcelas em atraso, incidirão juros de mora, desde a citação, e correção
monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da
publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000668186v5 e do código CRC 58a54206.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002110-45.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIA ALVES DE MATOS LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: EMANUELLA COMÉRIO SCHULTHAIS (OAB ES023176)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar provimento ao recurso da autora para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de
aposentadoria por idade rural, com DIB na DER. Sobre as parcelas em atraso, incidirão juros
de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos
do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no
prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760385v2 e do código CRC 4d187af9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002436-05.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SONIA SUELA COLODETTI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Em suas razões, alega que
trabalhou como lavradora e que sua propriedade rural e a respectiva produção agrícola não
desconfiguram o regime de economia familiar, também demonstrado pela prova produzida
nos autos.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. A sentença julgou o pedido improcedente nos seguintes termos:

A autora colacionou aos autos os seguintes documentos, dentre outros constantes no evento
01: certidão de casamento; declaração do Sindicato Rural de Marilândia; documentos de
propriedade agrícola do marido.

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

Cumpre destacar que para haver a concessão do benefício previdenciário pleiteado pela parte
autora faz-se necessário que a mesma comprove o exercício da atividade rural nos 15 anos
imediatamente anteriores ao requerimento administrativo, ainda que seja de forma
descontinua com explicado acima, conforme art. 39, inciso I, da Lei 8.213/91:

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica
garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de
pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art.
86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no
período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses
correspondentes à carência do benefício requerido;(grifo nosso)
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Pois bem.

Em análise à documentação colacionada aos autos, à prova oral produzida e à entrevista rural
prestada na seara administrativa, tanto da autora, quanto do seu marido, constata-se que a
demandante durante o período que pretende comprovar o labor rural não faz jus à qualidade
de segurando na condição de segurada especial.

Conforme se depreende do processo administrativo no documento 09, evento 01, o marido da
autora declarou que produz café e contrata pessoas para auxiliar na colheita, por um período
de dois meses (abril e maio), totalizando aproximadamente 5 (cinco) pessoas. Em fevereiro,
contrata mais 5 (cinco) pessoas para auxiliá-lo na desbrota. Em setembro, por sua vez,
contrata 10 (dez) pessoas para trabalhar na poda da lavoura. Afirmou também que para
limpar e adubar a plantação possui uma pessoa que é meeiro do irmão.

Frisa-se que, as contratações realizadas ultrapassaram o limite legal estipulado pela
legislação previdenciária como tolerância para a não descaracterização da qualidade de
segurado especial, conforme apregoa o § 7º, do art. 11, da Lei 8.213, que segue:

§ 7o  O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado
ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120
(cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda,
por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de
afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença.    

Afirmou também que, em sua propriedade, tem um caminhão e um trator para realizar os
serviços rurais, utilizando este último, inclusive, para prestar serviços em propriedades
vizinhas.

Em audiência, a autora ainda informou que a propriedade possui 5 (cinco) alqueires, com o
total plantado de 20 (vinte) mil pés de café, o que denota grande produtividade, além de
possuir um meeiro para ajudar a tomar conta da plantação. Confirmou também a contratação
de pessoas para auxiliar na colheita, do mesmo modo que o marido na entrevista rural.

A testemunha Elson do Nascimento informou que a autora produz cerca de 250 (duzentos e
cinquenta) sacas de café, o que também é incompatível com a condição de segurado especial.

Ademais, na entrevista rural do cônjuge da autora, foi dito que a requerente não trabalha por
conta do filho deficiente, fato este que foi confirmado pela testemunha Mário Badiani, que
mencionou que a autora quase não vai à lavoura, uma vez que, por conta do filho, quem
trabalha de forma predominante é o marido.

Assim, conclui-se que, além da não configuração do labor da autora na condição de segurada
especial, diante da produção oriunda da propriedade e da contratação de empregados para o
auxílio no cultivo de café em quantidade superior ao limite legal estipulado (art. 11, § 7º, da
Lei 8.213/91), também não restou comprovada a vinculação da demandante ao labor rurícola
de maneira frequente, tendo em vista as afirmações do próprio cônjuge e a prova oral colhida
em audiência.
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Dessa forma, o que se emana dos autos é que a atividade desempenhada pela autora na
verdade se identifica com aquela realizada por produtores rurais de uma escala incompatível
com aos parâmetros concernentes ao segurado especial, não restando comprovada a economia
de subsistência.

[...]

Ressalto que nesta sentença não se nega que a autora tenha laborado no campo. Porém, as
particularidades do exercício desse trabalho obstam seu enquadramento como regime de
economia familiar, tornando insubsistente seu pleito inicial.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade
rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. I, do CPC. 

4. A sentença apreciou todas as questões apresentadas pelas partes e concluiu
que as características da propriedade em que a autora e sua família trabalhavam não ensejava
o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, dado que apurou-se haver a
contratação de mão-de-obra acima do limite legal, a propriedade de um caminhão e um trator,
e a produção agrícola em patamar superior ao necessário para a subsistência, além do que a
prova oral foi desfavorável à autora. Como o recurso não apresentou elementos capazes de
justificar a reforma da sentença, voto no sentido de mantê-la por seus próprios fundamentos.

5. Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art.
1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da autora.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000673979v3 e do código CRC ae5d653d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002436-05.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SONIA SUELA COLODETTI (AUTOR)
ADVOGADO: RICARDO CALIMAN GOTARDO (OAB ES011235)
ADVOGADO: KÉZIA NICOLINI (OAB ES011274)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760387v2 e do código CRC e464063b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 0012394-27.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES MONTEIRO FILHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões,
alega que a sentença “deve ser reformada porquanto consta dos autos prova documental que
fora corroborada por testemunhas quanto ao trabalho exclusivamente rural, inclusive quando
não tinha CTPS assinada, na condição de diarista que em nada modifica sua qualidade de
Segurada Especial fazendo jus a aposentadoria nesta qualidade”. 

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. A sentença julgou improcedente o pedido porque o autor não havia
preenchido a carência necessária para fazer jus ao benefício pleiteado na DER (14.03.2017),
embora já houvesse completado o requisito etário, conforme segue:

Destaco que, de acordo com a Lei n.º 8.213/91, considera-se segurado especial o produtor,
parceiro, meeiro, comodatário ou arrendatário que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar (art. 11, VII). Segundo o parágrafo primeiro do mesmo
dispositivo, entendese por regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua
dependência e colaboração, sem o auxílio de empregados. Conforme previsão do art. 55, § 3.º
da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ, exige-se pelo menos um início de prova material
para a comprovação do tempo de serviço do rurícola. Contudo, não se pode exigir da parte
autora a comprovação de todo o período, o que seria considerado como prova plena. Ademais,
a jurisprudência pátria é unânime ao fixar entendimento no sentido de que não é necessário
que o início de prova material abranja necessariamente todo o período que se pretende
homologar. A prova testemunhal tem o condão de ampliar o início de prova material,
abrangendo todo o período necessário à concessão do benefício. Portanto, a prova material
não necessita se referir a todo o período de trabalho no campo, desde que seja contemporânea
ao período a se provar (Enunciados 14 e 34 da TNU). A Turma de Uniformização das
Decisões dos Juizados Especiais Federais possui entendimento expresso nesse sentido:
SÚMULA 14: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início
de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.
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SÚMULA 34: “Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material
deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. Com relação à prova do exercício de
atividade rurícola, ficou sedimentado o entendimento junto ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça que o rol previsto no art. 106 da Lei n.º 8.213/91 não é exaustivo, admitindo-se a
comprovação do tempo de serviço através de qualquer outro tipo de prova lícita, desde que
observadas as exigências do parágrafo 3º do art. 55 da Lei n.º 8.213/91. É o entendimento da
jurisprudência: AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. APOSENTADORIA
POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo
de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial,
conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento." (artigo 55,
parágrafo 3º, da Lei n° 8.213/91). 2. O início de prova material, de acordo com a
interpretação sistemática da lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o
exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a
comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida pelo trabalhador. 3. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as declarações prestadas pelos ex-
empregadores somente podem ser consideradas como início de prova material quando
contemporâneas à época dos fatos alegados. Precedentes da Terceira Seção. 4. Pedido
improcedente. (STJ - Classe: AR - AÇÃO RESCISÓRIA – 1808- Processo: 200100868500 UF:
SP Órgão Julgador: TERCEIRA SEÇÃO Data da decisão: 27/04/2005 Documento:
STJ000681346 - Fonte DJ DATA:24/04/2006 PÁGINA:344 - Relator(a) HAMILTON
CARVALHIDO) A Súmula n. 6 da Turma de Uniformização das Decisões das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais dispõe que: “A certidão de casamento ou outro
documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início
razoável de prova material da atividade rurícula”. O Enunciado acima, obviamente, deve ser
lido cum grano salis de modo que anotações em certidões devem ser analisadas em conjunto
com outros documentos que se refiram especificamente ao trabalhador rural e que indiquem,
pelo menos, a função exercida e o período, ou parte dele. Além disso, a menção da condição
de trabalhador rural em certidão (de nascimento, óbito, casamento) ou ficha de matrícula em
data muito remota em relação ao requerimento de aposentadoria não se presta a comprovar a
carência exigida no período imediatamente anterior, como exige o art. 143 da Lei 8.213/91.
Nesse caso, é perfeitamente aplicável o enunciado 34 da TNU. No presente caso, é de se notar
que há nos autos início de prova material de exercício de atividade rural. Vejamos: CTPS (fl.
17/26), na qual constam vínculos como trabalhador rural, trabalhador rural safrista, braçal e
carvoeiro; certidão de casamento realizado em 26/08/1978, com Maria de Fátima Pinto, onde
o autor consta como lavrador (fl. 61); ficha médica com informações dos anos de 2010 a 2016,
na qual o autor se declarou braçal (fl. 63/69); contrato de cessão de posse de terreno rural
pela esposa do autor em 17/02/2005, com reconhecimento de firma na mesma data (fl. 105);
contrato de compra e venda através do qual a esposa do autor vendeu terreno rural em
24/07/2001 (fl. 118); declaração do INCRA, com data de 07/07/1998, de que a esposa do autor
desenvolve sua atividade agrícola desde 1991 na Gleba Tucuruí, VIC 12, Novo Repatriamento
(fl. 119) e declaração da Secretaria Municipal de Educação de que os filhos do autor
estudaram em escola localizada na cidade do Novo Repatriamento nos anos de 2000 a 2005
(fl. 122/123). Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que
mora em Jaguaré desde 2004 e trabalha para um e para outro como diarista; que devido ao
seu problema de saúde que possui desde 2006, às vezes fica de 15 dias a 1 mês sem trabalhar;
que sua esposa tem um bar, mas que só ela trabalha nele; que conseguem viver com o dinheiro
do bar, já que tem cerca de dois anos que não consegue mais trabalhar; que morou no Pará de
1990 a 2004, onde trabalhava em roça própria; que sua esposa adoeceu no ano de 2004 e o
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casal resolveu voltar a morar no Espírito Santo; que, chegando aqui, trabalhou com contrato
de safra e entre os contratos, fazia diárias. As testemunhas confirmaram que o autor trabalhou
na roça, que desde que ficou com problema de saúde, tenta trabalhar e não consegue direito,
que a família é sustentada atualmente pelo dinheiro obtido pelas vendas feitas no bar da
esposa e que o marido ajuda às vezes com o trabalho do bar. Analisando a documentação
juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência, observo que apesar da alegação
do trabalho rural, como diarista, durante o período requerido, a parte autora não preencheu a
carência necessária para a concessão da aposentadoria, tendo em vista que após 01/01/2011 é
necessária a contribuição do diarista para que o período trabalhado possa ser computado
como carência.

Dessa forma, os únicos períodos que podem ser efetivamente computados para efeito de
carência da parte autora e que podem integrar o cálculo de seu tempo de contribuição são os
lançados em sua CTPS que constam, também, no CNIS. No caso em tela, analisando a
contagem administrativa realizada pelo INSS quando do requerimento administrativo (fl. 23),
verifico que não há comprovação de cumprimento da carência na data do requerimento, em
14/03/2017. Além disso, conforme o próprio autor afirmou em seu depoimento pessoal, ele já
não trabalha na roça por cerca de 2 anos, em decorrência de seu problema de saúde, o que
demonstra que não há exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao
implemento da idade ou do requerimento administrativo. Este fato é corroborado pela
afirmação de que a família se sustenta com o dinheiro obtido pelas vendas do bar de
propriedade da esposa do autor, o que demonstra que o trabalho na roça não é a fonte de
renda principal da família.

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (60 anos), mas ainda não possui tempo de serviço/contribuição
suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por
idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições). 

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

4. Computando-se todos os períodos em que o autor trabalhou (sem excluir o
período como diarista, como fez a sentença), anotados em sua CTPS e registrados no CNIS,
seu tempo de carência não chegaria a 07 anos, de forma que, notoriamente, não havia
cumprido a carência necessária para fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade rural.
Ademais, constata-se, na verdade, que o autor combina vínculos de natureza rural com
vínculos de natureza urbana, o que, em tese, lhe permitiria pleitear o benefício de
aposentadoria por idade, mas na modalidade híbrida (art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991).
Entretanto, nesse último caso, à falta de cumprimento da carência seria acrescida a falta de
cumprimento do requisito etário, dado que o autor, nascido em 1956 (evento 1, OUT2, fl. 01),
ainda não completou 65 anos de idade. 

5. Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.
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6. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000707713v2 e do código CRC b7e9eea3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 0012394-27.2017.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES MONTEIRO FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760401v2 e do código CRC 1c93e8d1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001756-20.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE LUIZ COVRE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões,
alega que provou preencher todos os requisitos para a obtenção do benefício, com provas
documental e testemunhal, e impugna os argumentos da sentença que considerou sua
propriedade rural com área superior a 4 módulos fiscais e que declarou que a atividade rural,
apesar de existente, não foi exercida em regime de economia familiar. Ao final, pede a
reforma da sentença para declarar como tempo de atividade rural em regime de economia
familiar o período de 18.12.1992 a 03.04.2018 e para julgar procedente o pedido de
aposentadoria por idade.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991 fixa o limite de 60
anos para os homens trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. Nascido em
02.09.1957 (evento 1, ANEXO6, fl. 04), o autor completou 60 anos de idade em 02.09.2017.
O requerimento administrativo foi apresentado em 03.04.2018 (evento 1, ANEXO6, fl. 72).
Resta cumprido, portanto, esse requisito.

4. Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Além disso, frise-se que a
Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador
rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima. Como o autor pediu a concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo
de trabalho rural por 180 meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.
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5. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

8. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

9. Sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

10. Em âmbito administrativo, o INSS reconheceu o autor como segurado
especial no período de 31.12.1992 a 31.12.2007 (15 anos), conforme documento juntado no
evento 1, ANEXO6, fl. 63.

11. Com o objetivo de comprovar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar no período de 18.12.1992 a 30.12.1992 e de 01.01.2008 a 03.04.2018, o
autor apresentou os seguintes documentos: a) certidão de casamento, celebrado em
28.10.1980, em que a profissão do autor consta como lavrador (evento 1, ANEXO6, fl. 03);
b) escritura pública de compra e venda de imóvel rural de  45,9 ha, lavrada em 18.12.1992,
em que o autor, figurando entre os outorgados compradores, está qualificado como agricultor
(evento 1, ANEXO6, fls. 09-12); c) certificado de cadastro de imóvel rural de 45,9 ha -
1996/1997 (evento 1, ANEXO6, fl. 13); d) certificado de cadastro de imóvel rural de 45,9 ha
- 1998/1999 (evento 1, ANEXO6, fl. 15); e) certificado de cadastro de imóvel rural de 45,9 ha
- 2000/2001/2002 (evento 1, ANEXO6, fl. 17); f) certificado de cadastro de imóvel rural de
45,9 ha - 2003/2004/2005, indicando 2 condôminos (evento 1, ANEXO6, fl. 18); g)
certificado de cadastro de imóvel rural de 45,9 ha - 2006/2007/2008/2009, indicando 2
condôminos (evento 1, ANEXO6, fl. 19); h) certificado de cadastro de imóvel rural de 45,9
ha - 2010/2011/2012/2013/2014, indicando 2 condôminos (evento 1, ANEXO6, fl. 20); i)
certificado de cadastro de imóvel rural de 45,9 ha - 2015/2016, indicando 2 condôminos
(evento 1, ANEXO6, fl. 21); j) Darf de recolhimento de ITR de imóvel, com 45,9 ha e
período de apuração 01.01.2017 (evento 1, ANEXO6, fl. 22); k) recibo de entrega de
declaração do ITR do exercício de 2017, onde consta imóvel rural de 45,9 ha sobre cuja
propriedade recai um condomínio entre o autor (José Luiz Covre), com 50%, e Roberto
Carlos Covre, com 50% (evento 1, ANEXO6, fls. 23-26); l) ficha de matrícula do filho do
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autor, referente ao ano de 1994, em que ele (autor) aparece qualificado como lavrador (evento
1, ANEXO6, fl. 27); m) ficha de matrícula da filha do autor, referente ao ano de 1996, em que
ele (autor) aparece qualificado como lavrador (evento 1, ANEXO6, fl. 29); n) carteira do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina, em nome do autor, registrando a profissão de
lavrador e a filiação em 24.08.1999 (evento 1, ANEXO6, fl. 31); o) comprovante de
pagamento de mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina, realizado em
04.09.2017 (evento 1, ANEXO6, fl. 31); p) nota de compra de insumos agrícolas, em nome
do autor, referentes a 26.10.2011, 01.11.2011, 23.11.2011, 12/2011 e 14.08.2012 (evento 1,
ANEXO6, fls. 32-35); q) notas de negociação de café, emitidas em 12.12.2012, 20.02.2013,
14.11.2014, 24.12.2014, 11.06.2015 (evento 1, ANEXO6, fls. 36-37, 41-42); r) nota de
compra de insumos agrícolas, em nome do autor, referentes a 29.09.2015, 05.10.2015,
20.10.2016, jan/2017, março/2017, 15.05.2017 (evento 1, ANEXO6, fls. 43-46, 49, 51-52); s)
nota de negociação de café, emitidas em 19.07.2016, 26.07.2016 (evento 1, ANEXO6, fl. 47);
e t) romaneio elaborado pelo autor em 27.07.2016 (evento 1, ANEXO6, fl. 49).

12. O período de 31.12.1992 a 31.12.2007, conforme mencionado, já foi
homologado pelo INSS. Há início de prova material nos autos demonstrando o trabalho rural
no período anterior a 31.12.1992 e no período posterior a 31.12.2007 até meados de 2017, e a
prova testemunhal corroborou as alegações do autor de que ele trabalhou em regime de
economia familiar no período objeto do recurso, conforme transcrito no item seguinte. 

13. Em 05.12.2019, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidos o
autor e três testemunhas. Em depoimento pessoal, o autor reiterou o trabalho em regime de
economia familiar no período alegado. A testemunha Manoel dos Santos declarou que
conhecia o autor havia mais de 30 anos; que o autor trabalhava na agricultura; que o autor
trabalha em sociedade com o irmão; que não sabe se o autor tem outra propriedade; que o
autor tem essa propriedade há 25 ou 27 anos; que o autor cultiva café apenas com a família
(esposa e filho), sem empregados nem meeiros; que o autor não tem outra fonte de renda; e
que, desde que conhece o autor, ele não saiu da roça. A testemunha Tercy Luiz Marchi
declarou que conhece o autor havia uns 40 anos; que o autor trabalha na sua própria terra; que
não sabe se o autor tem outra propriedade; que o autor trabalha com a esposa e o filho; que o
irmão do autor também trabalha, mas na sua parte; que o autor planta café; que o autor e sua
família sempre trabalharam na roça; que não sabe se o autor tem outra fonte de renda; que
tem um veículo, mas não sabe dizer se é do autor ou se seu pai; que o autor não contrata
empregados nem meeiros. A testemunha Neusa das Graças declarou que conhecia o autor
havia 40 anos; que o autor trabalha na roça; que o autor trabalha em sua própria terra com a
família; que o irmão trabalha na parte da terra que lhe pertence, separadamente; que a esposa
e o filho do autor o ajudam; que o autor não tem outra fonte de renda; que o autor não
contrata ninguém; que o autor cultiva café; que há lavoura branca para consumo próprio; e
que não sabe se o autor tem outra propriedade.   
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14. O argumento da sentença de que a propriedade do autor excedia 04 módulos
fiscais é infirmável pela prova dos autos. No processo administrativo foi juntada certidão da
matrícula do imóvel de 45,9 ha (evento 6, PROCADM1, fl. 67), emitida em 02.05.2001,
registrando a existência de condomínio sobre a propriedade (proprietários: José Luiz Covre e
Roberto Carlos Covre). A parte do autor nesse imóvel, portanto, é de 22,95 ha. Quanto ao
imóvel de 88,5 ha, embora não haja documento público comprovando o condomínio, há
declarações do ITR exercícios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (evento 30,
ANEXO2, fls. 01-08) registrando a existência de condomínio entre o autor e outras duas
pessoas (Roberto Carlos Covre e Maria Aparecida Covre), cabendo a cada condômino 33,3%
da propriedade. Assim, nessa segunda propriedade a parte do autor equivaleria a 29,47 ha. O
art. 11, VII, a, I, da Lei n. 8.213/1991 exige, como um dos requisitos a configuração da
qualidade de segurado especial, que a exploração da atividade agropecuária se dê em área de
até 04 módulos fiscais. O módulo fiscal em São Domingos do Norte corresponde a 18 ha
(disponível em http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-
fundiaria/regularizacao-fundiaria/indices-
cadastrais/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf. Acesso em 15.06.2020), de forma
que o autor, explorando atividade rural em área de 52,42 ha (22,95 + 29,47), não excederia os
04 módulos fiscais (72 ha).

15. Sendo assim, diante da prova dos autos e da possibilidade de atribuição de
eficácia retroativa e prospectiva à prova documental, deve ser declarado como tempo de
atividade rural em regime de economia familiar o período de 18.12.1992 a 30.12.1992 e de
01.01.2008 a 03.04.2018. O pretensão relativa ao período de 31.12.1992 a 31.12.2007 não
merece ser conhecida porque já concedida em âmbito administrativo.

16. Embora o autor tenha, manifestamente, cumprido os requisitos para a
concessão de aposentadoria por idade rural em 03.04.2018 (DER), a DIB deve ser fixada na
data da citação porque o INSS somente tomou conhecimento do documentos relativos ao
imóvel de 88,5 ha (evento 30, ANEXO2, fls. 01-08) e os pôde valorar após a citação
determinada neste processo, dado que não foram apresentados no processo administrativo.

17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão
do provimento do recurso.

18. Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso do autor e, na
parte conhecida, por dar-lhe provimento para declarar como tempo de atividade rural em
regime de economia familiar os períodos de 18.12.1992 a 30.12.1992 e de 01.01.2008 a
03.04.2018, bem como para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por
idade rural, com DIB na data da citação. Sobre as parcelas em atraso, incidirão juros de mora,
desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no prazo
de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000663947v3 e do código CRC 79e0c9d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001756-20.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE LUIZ COVRE (AUTOR)
ADVOGADO: FABIO BARRETO (OAB ES012439)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso do autor e, na parte conhecida, por dar-lhe provimento para declarar
como tempo de atividade rural em regime de economia familiar os períodos de 18.12.1992 a
30.12.1992 e de 01.01.2008 a 03.04.2018, bem como para condenar o INSS a lhe conceder o
benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB na data da citação. Sobre as parcelas em
atraso, incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida
cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela
antecipada, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760817v2 e do código CRC 0520c493. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002604-07.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FALCAO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra o capítulo da
sentença que reconheceu, para fins da carência necessária à concessão de aposentadoria por
idade, período em que a autora recebeu auxílio-doença (03/12/2007 até 31/01/2008,
15/02/2008 até 10/04/2008, 10/03/2012 até 10/05/2012 e 10/05/2012 até 30/10/2012). Em
suas razões, sustenta o INSS que não é possível computar o tempo em que o segurado esteve
em gozo de benefício por incapacidade como carência, mas apenas como tempo de serviço. E
isso porque a carência é um conceito que tem ligação direta com a contribuição e o segurado
em gozo de benefício por incapacidade não contribui. Afirma que aplicar entendimento
diverso violaria o caráter contributivo da previdência social, bem como seu equilíbrio
financeiro e atuarial, ambos previstos na Constituição Federal. A autarquia prossegue em suas
razões recursais aduzindo que também não se pode extrair do § 5º do art. 29 da Lei n.
8.213/1991 interpretação que considere como tempo de carência o período em que o segurado
esteve em gozo de benefício por incapacidade. Pleiteia, ainda, a restituição dos valores pagos
por força de tutela de urgência posteriormente revogada. Em caso de manutenção da sentença,
pede que o prazo para cumprimento da tutela de urgência seja fixado em 45 dias úteis.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. Não merece acolhida a alegação do INSS de que o tempo de gozo de auxílio-
doença não pode, em hipótese alguma, ser computado como carência. E isso porque, segundo
a Súmula n. 73 da TNU, "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de
contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve
recolhimento de contribuições para a previdência social". 

4. No mesmo sentido decidiu, em 03/04/2018, a Primeira Turma do STJ, no
julgamento do Agint no REsp n. 1.574.860, conforme ementa que segue:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  PERCEPÇÃO  DE AUXÍLIO-DOENÇA.
CARÊNCIA. CÔMPUTO. 1.  Conforme  estabelecido  pelo  Plenário  do  STJ,  "aos  recursos
interpostos   com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de  admissibilidade  na  forma  nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. O entendimento do Tribunal de origem coaduna-se com o
disposto no §  5º  do  art.  29  da Lei n. 8.213/1991, bem como com a orientação desta  Corte,
segundo os quais deve ser considerado, para efeito de carência, o tempo em que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença ou  de  aposentadoria  por  invalidez,  desde  que 
intercalado com períodos contributivos. 3.  Hipótese  em  que  a  Corte  local  reconheceu a
demonstração do recolhimento  de 142 contribuições previdenciárias, das 126 exigidas pelo 
art.  142  da  Lei  de  Benefícios, necessárias à concessão da aposentadoria. 4. Agravo interno
desprovido. (sem negrito no original)

5. Conforme dados do CNIS (evento 7, PROCADM3, fls. 14-15) e do mapa de
tempo de contribuição (evento 7, PROCADM3, fls. 34-36), a autora recolheu contribuições
previdenciárias antes e depois dos períodos de auxílio-doença, de forma que os interregnos
relativos aos benefícios podem ser computados como tempo de contribuição e carência, não
merecendo reforma a sentença.

6. O prazo para cumprimento da tutela de urgência de 30 dias, fixado na
sentença, é razoável e suficiente para o cumprimento da decisão, ressalvando-se apenas que
deve ser contado em dias úteis, dada sua natureza processual.

7. Prejudicado o pedido de restituição de valores pagos por força de tutela de
urgência, dado que a sentença foi mantida.

8. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe parcial
provimento apenas para fixar a contagem do prazo para cumprimento de tutela de urgência
em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000675193v2 e do código CRC 96993254.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002604-07.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FALCAO (AUTOR)
ADVOGADO: LETICIA BERNABE DE SOUZA (OAB ES029424)
ADVOGADO: RAFAEL VICTOR ALVES DA SILVA (OAB ES022834)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento apenas para fixar a contagem do prazo para
cumprimento de tutela de urgência em dias úteis, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760164v2 e do código CRC 9ee0076d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005120-09.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA MOREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade urbana. Em suas razões, alega que: a)
a autora não preencheu a carência para fazer jus ao benefício; b) os períodos de auxílio-
doença não deveriam ser computados como carência (19.10.2004 a 30.11.2004 e 08.03.2010
a 15.05.2010); c) os recolhimentos, como autônoma, relativos aos períodos de 01.05.1988 a
31.07.1988, 01.09.1988 a 31.10.1988, 01.01.1989 a 31.03.1989, 01.05.1989 a 30.06.1989 e
01.07.2001 a 31.08.2002, não foram validados no CNIS; e d) os recolhimentos como
contribuinte de baixa renda, no período de 01.06.2012 a 30.09.2016, não foram validados
pelo INSS. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido e, em
caso de manutenção da sentença, pede a exclusão/redução da multa diária nela estabelecida
para o caso de descumprimento de tutela de urgência.

2.  A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. O argumento do INSS, de que os recolhimentos feitos pela autora, como
autônoma, relativos aos períodos de 01.05.1988 a 31.07.1988, 01.09.1988 a 31.10.1988,
01.01.1989 a 31.03.1989, 01.05.1989 a 30.06.1989 e 01.07.2001 a 31.08.2002, não foram
validados no CNIS, não merece acolhida.

3.1. A consulta aos registros do CNIS (evento 16 PET2, fls. 01-02) evidencia
que não há quaisquer indicadores para os períodos de 01.05.1988 a 31.07.1988, 01.09.1988 a
31.10.1988, 01.01.1989 a 31.03.1989 e 01.05.1989 a 30.06.1989. E o documento juntado no
evento 9, OUT3, fl. 26, demonstra que todos foram computados como carência pelo INSS.
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3.2. Quanto ao período de 01.07.2001 a 31.08.2002, embora haja, em relação a
ele, o indicador PREC-PMIG-DOM (evento 16, PET3, fl. 03), que indica recolhimento
realizado como empregado doméstico sem a devida comprovação do trabalho doméstico,
constata-se que parte desse intervalo foi computado como carência (09 contribuições), pelo
INSS, no documento apresentado no evento 9, OUT3, fl. 26, o que demonstra a solução dessa
pendência específica em âmbito administrativo. Possivelmente, diante da ausência de prova
do trabalho doméstico, o INSS considerou a autora como segurada facultativa/contribuinte
individual e somente computou como carência as contribuições posteriores ao primeiro
recolhimento sem atraso, ocorrido na competência 12/2001 (logo, de 12/2001 a 08/2002 -
evento 1, CNIS2, fl. 03). Em razão do atraso no recolhimento, as contribuições
compreendidas entre 07/2001 e 11/2001 não podem ser consideradas como carência (art. 27,
II, da Lei n. 8.213/1991), como, acertadamente, procedeu o INSS.

4. Quanto ao argumento de que os recolhimentos como contribuinte de baixa
renda, no período de 01.06.2012 a 30.09.2016, não foram validados pelo INSS, tem-se a dizer
que apenas o período de 01.06.2012 a 30.04.2016 foi desconsiderado pelo INSS. O período
de 01.05.2016 a 30.09.2016 foi computado como carência (evento 9, OUT3, fl. 28).

4.1. Em relação ao período de 01.06.2012 a 30.04.2016, verifica-se que a autora
recolheu pelo código de pagamento 1929 como segurada facultativa de baixa renda (evento 1,
CARNE_INSS15, fls. 13-42). O CNIS registra que havia pendência consistente na não
validação da situação de baixa renda (indicador PREC-FBR) (evento 16, PET13, fls. 10-12).

4.2. Dessa forma, para regularizar a pendência, a autora precisaria comprovar a
sua qualidade de baixa renda familiar, demonstrando a prévia inscrição no CadÚnico,
requisito essencial para validar as contribuições vertidas na alíquota de 5%, conforme
entendimento da TNU adotado no julgamento do Pedilef n. 00005134320144025154.
Inexistindo prova desse fato nos autos, assiste razão ao INSS ao não validar o recolhimento
relativo às competências 06/2012 a 04/2016, ficando facultado à demandante o recolhimento
da diferença das alíquotas.

5. Não merece acolhida a alegação do INSS de que o tempo de gozo de auxílio-
doença não pode, em hipótese alguma, ser computado como carência. E isso porque, segundo
a Súmula n. 73 da TNU, o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de
contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve
recolhimento de contribuições para a previdência social. 

5.1. No mesmo sentido decidiu, em 03/04/2018, a Primeira Turma do STJ, no
julgamento do Agint no REsp n. 1.574.860, conforme ementa que segue:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  PERCEPÇÃO  DE AUXÍLIO-DOENÇA.
CARÊNCIA. CÔMPUTO. 1.  Conforme  estabelecido  pelo  Plenário  do  STJ,  "aos  recursos
interpostos   com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de  admissibilidade  na  forma  nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. O entendimento do Tribunal de origem coaduna-se com o
disposto no §  5º  do  art.  29  da Lei n. 8.213/1991, bem como com a orientação desta  Corte,
segundo os quais deve ser considerado, para efeito de carência, o tempo em que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença ou  de  aposentadoria  por  invalidez,  desde  que 
intercalado com períodos contributivos. 3.  Hipótese  em  que  a  Corte  local  reconheceu a
demonstração do recolhimento  de 142 contribuições previdenciárias, das 126 exigidas pelo 
art.  142  da  Lei  de  Benefícios, necessárias à concessão da aposentadoria. 4. Agravo interno
desprovido. (sem negrito no original)

5.2. Conforme dados do CNIS (evento 16 PET2, fls. 01-02), a autora recolheu
contribuições previdenciárias antes e depois dos períodos de auxílio-doença (19.10.2004 a
30.11.2004 e 08.03.2010 a 15.05.2010), de forma que os interregnos relativos aos benefícios
podem ser computados como tempo de contribuição e carência, não merecendo reforma a
sentença nesse ponto.

6. O mapa de tempo de contribuição elaborado pelo INSS (evento 9, OUT3, fls.
26-28) computou, na DER (27.08.2019), 13 anos, 03 meses e 27 dias de tempo de
contribuição. A esse tempo devem ser somados outros 03 meses e 20 dias, relativos aos
intervalos de benefício por incapacidade (19.10.2004 a 30.11.2004 e 08.03.2010 a
15.05.2010). Assim, na DER, a autora somava apenas 13 anos, 07 meses e 17 dias, ou seja,
163 contribuições mensais, não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade, cuja
carência é de 180 contribuições mensais (art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991). 

7. Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tutela de urgência antecipada, consigno que, a par de o STJ estar
rediscutindo a tese firmada no REsp n. 1.401.560/MT (Tema n. 692) nos autos da Petição n.
12.482/DF, recentemente (6.2.2020), o plenário do STF reafirmou a irrepetibilidade da
parcela previdenciária (alimentar) recebida de boa-fé por força de tutela judicial, no
julgamento dos recursos extraordinários n. 827.833, 381.367 e 661.256 (Tema n. 503 da
Repercussão Geral), prestigiando o posicionamento histórico desta Turma, no sentido de que
é indevida a devolução das parcelas recebidas pela parte autora por força da antecipação de
tutela deferida nos autos.

8. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso inominado.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e por dar-lhe parcial
provimento para afastar o cômputo como carência das contribuições relativas
às competências 07/2001 a 11/2001 e 06/2012 a 04/2016, bem como para julgar improcedente
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o pedido de concessão de aposentadoria por idade.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000666335v4 e do código CRC 1a199d9e.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005120-09.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA MOREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GEOVANA GALITO DE OLIVIERA (OAB ES027148)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e por dar-lhe parcial provimento para afastar o cômputo como carência das
contribuições relativas às competências 07/2001 a 11/2001 e 06/2012 a 04/2016, bem como
para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760246v2 e do código CRC c1537671. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002553-02.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MARIA DE VASCONCELOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-de se recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o a conceder à autora o benefício de
aposentadoria por idade urbana. Em suas razões, alega que a sentença reconheceu diversos
períodos de recolhimento como contribuinte individual que não foram apresentados
administrativamente, apenas em juízo (10/1975; 01/1976 a 12/1976; 01/1977 a 12/1977;
01/1978 a 12/1978; 01/1979 a 12/1979; 01/1980 a 12/1980; 01/1981 a 12/1981; 01/1982 a
12/1982; 01/1983 a 12/1983; 01/1984 a 04/1984), de forma que não é possível que sejam
computados para fim de produzir efeitos financeiros desde a DER, mas apenas a partir da
sentença. Além disso, sustenta que não é possível computar o tempo em que o segurado
esteve em gozo de benefício por incapacidade como carência, mas apenas como tempo de
serviço. E isso porque a carência é um conceito que tem ligação direta com a contribuição e o
segurado em gozo de benefício por incapacidade não contribui. Afirma que aplicar
entendimento diverso violaria o caráter contributivo da previdência social, bem como seu
equilíbrio financeiro e atuarial, ambos previstos na Constituição Federal. A autarquia
prossegue em suas razões recursais aduzindo que também não se pode extrair do § 5º do art.
29 da Lei n. 8.213/1991 interpretação que considere como tempo de carência o período em
que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade. Pleiteia, ainda, a restituição
dos valores pagos por força de tutela de urgência posteriormente revogada. 

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. Não assiste razão ao INSS quanto à impugnação da data em que a DIB foi
fixada. E isso porque não seria razoável exigir da autora que antevisse a desconsideração de
recolhimentos que comprovadamente realizou e tinha a legítima expectativa de que fossem ao
menos identificados (se não computados) na apuração do cumprimento da carência em
âmbito administrativo.
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4. Não merece acolhida a alegação do INSS de que o tempo de gozo de auxílio-
doença não pode, em hipótese alguma, ser computado como carência. E isso porque, segundo
a Súmula n. 73 da TNU, "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de
contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve
recolhimento de contribuições para a previdência social". 

5. No mesmo sentido decidiu, em 03/04/2018, a Primeira Turma do STJ, no
julgamento do Agint no REsp n. 1.574.860, conforme ementa que segue:

PROCESSUAL  CIVIL  E  PREVIDENCIÁRIO.  PERCEPÇÃO  DE AUXÍLIO-DOENÇA.
CARÊNCIA. CÔMPUTO. 1.  Conforme  estabelecido  pelo  Plenário  do  STJ,  "aos  recursos
interpostos   com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de  admissibilidade  na  forma  nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. O entendimento do Tribunal de origem coaduna-se com o
disposto no §  5º  do  art.  29  da Lei n. 8.213/1991, bem como com a orientação desta  Corte,
segundo os quais deve ser considerado, para efeito de carência, o tempo em que o segurado
esteve em gozo de auxílio-doença ou  de  aposentadoria  por  invalidez,  desde  que 
intercalado com períodos contributivos. 3.  Hipótese  em  que  a  Corte  local  reconheceu a
demonstração do recolhimento  de 142 contribuições previdenciárias, das 126 exigidas pelo 
art.  142  da  Lei  de  Benefícios, necessárias à concessão da aposentadoria. 4. Agravo interno
desprovido. (sem negrito no original)

6. Conforme dados do CNIS (evento 1, PROCADM11, fls. 04-10) e do mapa de
tempo de contribuição (evento 1, PROCADM11, fls. 20-21), a autora recolheu contribuições
previdenciárias antes e depois do período de auxílio-doença, de forma que o interregno
relativo ao benefício pode ser computados como tempo de contribuição e carência, não
merecendo reforma a sentença.

7. Prejudicado o pedido de restituição de valores pagos por força de tutela de
urgência, dado que, apesar da reforma parcial, a concessão do benefício foi mantida.

8. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, "caput", da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e por negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000716271v5 e do código CRC 6dd58def. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002553-02.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MARIA DE VASCONCELOS (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE PEREIRA MASSAD (OAB ES030939)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e por negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760250v2 e do código CRC 186ae6ac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003950-87.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade urbana. Em suas razões, alega que o
período de 10.01.2001 a 30.12.2004 não pode ser validado para fins previdenciários porque
foi reconhecido em sentença homologatória de acordo realizado na Justiça do Trabalho, sem
estar baseado em início de prova material e sem prova de recolhimento das contribuições
previdenciárias. Alega, ainda, que a multa diária fixada na sentença para o caso de
descumprimento de tutela de urgência deve ser excluída ou reduzida para R$ 50,00, e seu
prazo de cumprimento deveria ser de 45 dias úteis.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. A jurisprudência consolidada do STJ e da TNU entende que a sentença
trabalhista que não se apoia em elementos de prova da atividade laborativa não pode ser
considerada início de prova material, assim como a sentença prolatada em processo em que
ocorreu o fenômeno da revelia (sem a produção de provas). Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. SENTENÇA TRABALHISTA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. [...] 2. O
acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que para que a
sentença trabalhista possa ser considerada como início de prova material, deve ser prolatada
com base em elementos probatórios capazes de demonstrar o exercício da atividade
laborativa, durante o período que se pretende ter reconhecido na ação previdenciária, e não
meramente homologatória, como no caso dos autos.[...] (STJ, AREsp 1098548, j. 25.06.2019)
(sem negrito no original)
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PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA
TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]. II - O acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte segundo o qual a
sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material para a obtenção de
benefício previdenciário, ainda que o INSS não tenha integrado a respectiva lide, desde que
fundada em elementos que evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo
trabalhador, como aconteceu no caso dos autos. [...] (STJ, AgInt no REsp 1819042, j.
21.10.2019) (sem negrito no original)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO
POR MORTE. ART. 55, § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE
ACORDO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS QUE
EVIDENCIEM O PERÍODO TRABALHADO E A FUNÇÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE
OUTRA PROVA MATERIAL. 1. A sentença homologatória de acordo trabalhista é admitida
como início de prova material para fins previdenciários, mesmo que o INSS não tenha
participado da lide laboral, desde que contenha elementos que evidenciem o período
trabalhado e a função exercida pelo trabalhador, o que não ocorreu no caso dos autos. 2.
Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 01425435j. 21.02.2019) (sem negrito no
original)

[...] o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta TNU, no sentido de que
a sentença proferida em reclamatória trabalhista em que o reclamado é revel não serve como
prova comprovação de tempo de serviço para fins previdenciários. [...] (TNU, Pedilef n.
50169977820164047108, 02.02.2018) (sem negrito no original)

5. Em síntese, o que a jurisprudência exige da sentença trabalhista, para que ela
seja aceita como início de prova material para fins previdenciários, é que ela seja
fundamentada em elementos de prova. Por isso, a sentença homologatória, que confere
efeitos jurídicos à transação entre as partes, e a sentença prolatada em processo em que
ocorreu a revelia, em que não há produção de prova nem resistência à pretensão da parte
autora, não servem como início de prova material na seara previdenciária.

6. Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que a CTPS da autora registra o
vínculo empregatício com a empresa Ind. Com. de Bolsas e Acessórios Loop Sports Ltda.,
mas de 01.03.2004 a 30.12.2004 (evento 1, PROCADM12, fl. 12), e não de 10.01.2001 a
31.12.2004, como foi reconhecido na sentença trabalhista (evento 1, PROCADM12, fls. 32-
34). Nesse ponto, é importante ressaltar que já havia um vínculo formal com a empresa
reclamada no processo trabalhista; o que a autora buscou na Justiça do Trabalho foi apenas a
ampliação desse vínculo. Ademais, a reclamação trabalhista foi proposta em 2005 antes do
transcurso do prazo prescricional, já que o vínculo empregatício se extinguiu em 2004. Por
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fim, importa dizer que há comando expresso na sentença trabalhista para que a empresa
reclamada recolhesse as contribuições previdenciárias referentes ao período reconhecido e
comprovasse nos autos da reclamação trabalhista, ficando de tudo intimado o INSS.

7. Dessa forma, assim como consignado na sentença, a autora faz jus à
averbação do tempo de serviço ora discutido e à concessão do benefício de aposentadoria por
idade concedido.

8. Em relação à multa diária, esclareço que durante o tempo em que exerci a
jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 200,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

9. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser contado em dias
úteis, dada sua natureza processual, sendo o lapso de 30 dias fixado na sentença razoável e
suficiente para o cumprimento da decisão. Inteligência do Enunciado n. 66 das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo.

10. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

11. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
apenas para reduzir a multa diária para R$ 100,00 e para determinar a contagem do prazo
para cumprimento da tutela de urgência em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000719093v2 e do código CRC d5a277a5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003950-87.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa diária para R$ 100,00 e para
determinar a contagem do prazo para cumprimento da tutela de urgência em dias úteis, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760266v2 e do código CRC eb7833e2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007117-30.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NATALINA MATTOS DE NADAI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida. Em suas
razões, alega que já possui 13 anos, 11 meses e 23 dias de tempo urbano e que, quando tinha
14 anos de idade, trabalhou na roça com sua família. Argumenta que apresentou provas
documentais de que seus genitores eram lavradores e justifica sua conduta no depoimento
pessoal por ter ficado nervosa “ao estar diante do Douto Magistrado”, o que a levou a se
confundir. Entretanto, defende que a testemunha ouvida confirmou que a autora exerceu
atividade rural. Ao final, pede a reforma da sentença e a procedência do pedido.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por idade
híbrida é devida ao trabalhador rural que provar tempo de serviço, por período igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
combinando exercício de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de
segurados, sendo necessário, ainda, para a mulher trabalhadora rural, o implemento da idade
de 60 anos.

4. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

5. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 
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6. A Súmula n. 06 da TNU estabelece que “a certidão de casamento ou outro
documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início
razoável de prova material da atividade rurícola”.

7. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que "as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural".

8. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

9. Em 04.09.2019, a Primeira Seção do STJ julgou o tema 1007, fixando a
seguinte tese: “o tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo”.

10. A autora completou 60 anos de idade em 26.06.2009 (evento 1, RG16, fl.
01) e requereu o benefício de aposentadoria por idade em 24.07.2018 (evento 1,
INDEFERIMENTO13, fl. 01), devendo comprovar o cumprimento de 180 meses de carência,
nos termos dos arts. 25, II, e art. 142, ambos da Lei n. 8.213/1991.

11. Na petição inicial, a autora afirma que nasceu em 1949, na região rural de
Viana, e que trabalhou com seus pais (Amadeu Mattos e Odila Maria Mattos) e irmãos até a
sua saída da roça, que aconteceu por ocasião de seu casamento com Adalino de Nadai,
celebrado em 16.03.1972, quando a autora tinha 23 anos de idade. Em outros termos, a autora
alega que teria exercido atividade rural em regime de economia familiar de 1963 a 1972.

12. Com o objetivo de provar o alegado, juntou os seguintes documentos: a)
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Viana, em nome da mãe da autora, com
data de admissão em 31.12.1973 (evento 19, PROCADM1, fls. 15-16); b) certidão de
casamento da autora, celebrado em 16.03.1972, com Cidalino de Nadai, sendo o cônjuge
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qualificado como comerciário (evento 1, CERTCAS5, fl. 01); c) certidão de óbito do pai da
autora, emitida em 14.02.1978, declarando a ocorrência do óbito em 31.10.1970 e profissão
do falecido como lavrador (evento 1, CERTOBT6, fls. 01-02); d) carnês de pagamento de
benefícios, em nome da mãe da autora, qualificada como rural (evento 1, ANEXO9, fl. 01 e
evento 1, ANEXO10, fls. 01-04); e e) documento particular formado em 07.02.1967, em que
o pai da autora foi qualificado como lavrador (evento 1, ANEXO15, fl. 01).

13. Em 18.02.2020, foi realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas a
autora e uma testemunha. Em depoimento pessoal, a autora declarou que trabalhava na roça,
no período objeto da prova, com certa vagueza, o que se justifica, dado que os fatos são
remotos e a idade da autora é avançada. A testemunha, por sua vez, declarou que conheceu a
autora em 1958 e que a viu trabalhar na roça, pelo menos, até 1966, quando se mudou do
local em que a autora residia.

14. Dessa forma, analisando-se o acervo probatório, verifica-se que o início de
prova material foi corroborado pela prova oral, que, com maior robustez, confirmou o
exercício de atividade rural em regime de economia familiar precisamente dos 14 aos 17 anos
de idade da autora, ou seja, de 26.06.1963 a 26.06.1966.

15. Administrativamente, o INSS havia apurado, na DER, 160 contribuições
(evento 19, PROCADM1, fls. 52-53), às quais devem ser acrescidas 36 contribuições (03
anos e 01 dia) resultantes do reconhecimento do tempo rural nesta demanda. Dessa forma, a
autora já possuía 196 contribuições mensais na DER, fazendo jus, portanto, ao benefício
pleiteado.

16. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento parcial do recurso.

17. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
autora para declarar como tempo de atividade rural em regime de economia familiar o
período de 26.06.1963 a 26.06.1966, e para condenar o INSS a conceder à autora o benefício
de aposentadoria por idade híbrida, com DIB na DER. Sobre as parcelas em atraso, incidirão
juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos
termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a ser
cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000678299v4 e do código CRC d76482cb. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 19:4:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007117-30.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NATALINA MATTOS DE NADAI (AUTOR)
ADVOGADO: RAYANE CASTELAN RAMOS DE OLIVEIRA (OAB ES020682)
ADVOGADO: SAULA FELICIO GAMA (OAB ES017570)
ADVOGADO: CAMILA OLIVEIRA PELUSO (OAB ES022756)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso da autora para declarar como tempo de atividade rural em
regime de economia familiar o período de 26.06.1963 a 26.06.1966, e para condenar o INSS a
conceder à autora o benefício de aposentadoria por idade híbrida, com DIB na DER. Sobre as
parcelas em atraso, incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde
quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a
tutela antecipada, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do
acórdão, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000763619v2 e do código CRC 2f510605. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 19:4:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006879-08.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MOREIRA NUNES OTAVIANO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade urbana. Em suas razões, alega
preencher os requisitos de concessão do benefício.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. Nos termos do art. 48, “caput”, da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por
idade será devida à segurada que, cumprida a carência exigida (180 contribuições mensais -
art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991), completar 60 anos de idade.

4. Não há controvérsia sobre o requisito etário, mas apenas sobre o
cumprimento do período de carência.

5. Nos termos da legislação previdenciária (Lei n. 8.213/1991; IN n. 77/2015; e
Portaria MPS n. 154/2008) e da jurisprudência (TNU/Pedilef n. 0504432-61.2014.4.05.8302),
a certidão de tempo de contribuição (CTC) é documento essencial para fins de
aproveitamento e contagem recíproca de tempo trabalhado sob o RPPS, no RGPS. Seu
objetivo é evitar a contabilização de tempo já utilizado e preservar o princípio contributivo.

6. Na DER (23.01.2019), a autora contava com 162 contribuições (12 anos e 07
meses), segundo apuração do INSS (evento 8, PROCADM1, fls. 57-61).

7. A prova documental demonstra que a autora trabalhou vinculada ao Estado
do Espírito Santo e ao Município de Dores do Rio Preto.

8. A certidão de tempo de contribuição apresentada no evento 8, PROCADM1,
fls. 18-19, emitida em 04.04.2017, pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Espírito Santo, registra que a autora contava com 01 ano, 03 meses e 12 dias de tempo de
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contribuição (01.091979 a 31.12.1979; 01.03.1980 a 31.12.1980; 01.01.1981 a 06.02.1981),
não aproveitados no RPPS e destinados a aproveitamento no INSS.

9. A certidão de tempo de contribuição apresentada no evento 8, PROCADM1,
fl. 30, emitida em 09.12.2015, pelo Departamento de Recursos Humanos do Município de
Dores do Rio Preto, registra que a autora contava com 15 anos, 09 meses e 08 dias de tempo
de serviço (01.03.2000 a 09.12.2015).  

9.1. A autora afirma, no recurso inominado, que se aposentou no Município de
Dores do Rio Preto e que possui mais de 17 anos de tempo de contribuição no INSS,
conforme simulado.

9.2. Assim, para eventual aproveitamento de tempo de serviço prestado ao
Município de Dores do Rio Preto pelo INSS, seria necessário saber os períodos não utilizados
por ocasião da concessão da aposentadoria junto ao município. Entretanto, a certidão de
tempo de contribuição emitida pelo município não esclarece essas questões e também não há
nos autos documento que detalhe os períodos considerados no momento da concessão do
benefício pelo município. Ademais, a simulação realizada no sítio eletrônico do INSS pode
conter vínculos incluídos manualmente pelo segurado, não servindo como declaração oficial
da autarquia previdenciária. Isso, inclusive, está expresso na simulação, cuja validade se
restringe à simples conferência, e não à comprovação dos períodos nela constantes (evento 1,
ANEXO6, fls. 01-05).

10. Somando-se os períodos reconhecidos pelo INSS e o constante da certidão
de tempo de contribuição emitida pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Espírito Santo, a autora não preenchia a carência necessária, na DER, para fazer jus ao
benefício pleiteado, de forma que a sentença deve ser mantida, mas pelos fundamentos ora
expostos.

11. Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art.
1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

12. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da autora.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000664361v7 e do código CRC 25c3eccc. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006879-08.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MOREIRA NUNES OTAVIANO (AUTOR)
ADVOGADO: CLEMILSON RODRIGUES PEIXOTO (OAB MG106631)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760389v2 e do código CRC 9b961b89. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021675-07.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVIA ACARIAS DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS alegando omissão no
acórdão. Afirma que a omissão reside na falta de manifestação expressa sobre os dispositivos
constitucionais que alega terem sido violados pelo acórdão que computou como carência
período de gozo de auxílio-doença intercalado com períodos contributivos.

2. A autora se manifestou pedindo o desprovimento do recurso do INSS.

VOTO

3. O art. 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração. São elas: a contradição, a omissão, a obscuridade e o erro material.

4. Não se identifica qualquer omissão no acórdão embargado.

5. A questão objeto dos embargos de declaração foi expressamente tratada no
acórdão e resolvida com a aplicação de tese fixada pela Primeira Turma do STJ e pela TNU,
conforme se constata no acórdão embargado. Ademais, apenas a título de reforço
argumentativo, a tese também encontra ressonância na Primeira Turma do STF (RE 771577).

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos de
declaração do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000714960v2 e do código CRC 93e2bb35. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021675-07.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVIA ACARIAS DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: DANIELA GIRARDI GOMES (OAB ES031215)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759997v2 e do código CRC 97b08684. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008894-50.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: OLENDINA DA SILVA DIAS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez,
desde a DER (22/02/2019), por ser a demandante portadora de ruptura do supraespinhoso,
bursite, alterações degenerativas na coluna lombar, gonartrose (CID M159; CID10 M545 +
M659).

Sentença (evento 51): julgou procedente a ação para conceder o benefício previdenciário
de auxílio-doença à parte autora com DIB na DER, em 22/02/2019 (NB 626.884.053-8), e
sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, a partir de 17/07/2019 (data da
realização da perícia judicial).

Razões da recorrente - autora (evento 58): requer a reforma da sentença para que seja
alterada a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez para 22/02/2019.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: faxineira/do lar.

b) Idade atual: 76 anos. 

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 7): 13/08/2018 - paciente com dor em ombro e punho D, lesão de manguito
rotador, tenossinovite.

01/08/2017 - ultrassonografia dos ombros atestando tendinopatia bilateral e articulagio
acromioclavicular com sinais inflamat6rios bilaterais.

06/07/2017 - paciente com quadro de ruptura do supraespinhoso ombro esquerdo + bursite
ombro direito + alterações degenerativas em coluna lombar com abaulamento discal difuso +
hérnia discal lombar L4-L5 com radiculopatia. Sem condições laborativas por período
indeterminado. Incapaz para o trabalho.
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A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

Realizada perícia judicial com médico ortopedista (Evento 16, em 17/07/2019),
o expert propugnou pela incapacidade laborativa parcial e definitiva da parte autora desde
11/2017 (...)

 

Entendo ser o caso da aplicação da súmula 47 TNU: “uma vez reconhecida a incapacidade
parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para
a concessão de aposentadoria por invalidez”. 

Nessa lógica, verifico que muito embora a incapacidade reconhecida pelo perito seja parcial,
as condições socioeconômicas e físicas da parte autora permitem uma análise mais ampla da
lide em questão. Senão vejamos: a parte autora é pessoa com idade considerável (76 anos de
idade), desprovida de qualificações profissionais diversas (analfabeta),  trabalhadora braçal,
e com bastantes limitações físicas.

Assim, o conjunto de fatores sociais e pessoais aqui elencados apontam pela aplicação dos
parâmetros da súmula 47 TNU  com a consequente concessão do auxílio doença com
conversão em aposentadoria por invalidez.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do artigo 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia à data de início do benefício de aposentadoria por
invalidez.

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
17/07/2019 foi de que a demandante é portadora de "rotura do supraespinal bilateral, doença
degenerativa lombar e condropatia femorotibial", estando incapacitada de forma permanente,
desde novembro de 2017, para exercer atividades que exijam "agachar, subir e descer
escadas, pegar peso superior à 5 kilos, realizar movimentos repetitivos com membro
superior." (Evento 16, laudo 1)

Pois bem. A reabilitação profissional deve ser concedida em caso de incapacidade definitiva
para a função habitual, conforme dispõe o artigo 89 da Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os aspectos
sociais e pessoais.

No caso sob exame, trata-se de autora mulher, com idade avançada (76 anos), baixa
escolaridade (analfabeta), trabalhadora braçal e com diversas limitações funcionais. Assim, a
reinserção da autora no mercado de trabalho se mostra prejudicada, quando analisadas, em
conjunto com o diagnóstico de incapacidade permanente, suas condições pessoais e sociais.

Por fim, verifico que as condições acima já estavam presentes na DER (22/02/2019), de modo
que merece reforma a sentença para conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por
invalidez desde a referida data.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015 c/c art. 1º da lei 10.259/2001.
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Voto por CONHECER DO RECURSO da Autora e DAR-LHE PROVIMENTO, para
condenar o INSS a conceder o benefício de Aposentadoria por Invalidez desde a
DER em 22/02/2019, nos termos da fundamentação supra, devendo ser descontados os
valores pagos no mesmo período.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000701849v4 e do código CRC 40bd1991. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008894-50.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: OLENDINA DA SILVA DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO da Autora e DAR-LHE PROVIMENTO, para condenar o INSS a conceder o
benefício de Aposentadoria por Invalidez desde a DER em 22/02/2019, nos termos da
fundamentação supra, devendo ser descontados os valores pagos no mesmo período, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760126v2 e do código CRC bafea3fe. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001739-78.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JORGE ANTONIO GUIMARAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença, desde a DER
(26/03/2019), e/ou de aposentadoria por invalidez, por ser o demandante portador de
tenossinovite estenosante dos tendões flexores das mãos, associado a síndrome do túnel do
carpo bilateral moderada, quadro de cisto sinovial e neuropatia.

Sentença (evento 49): julgou improcedente a ação com base na perícia médica judicial, que
atestou inexistência de incapacidade laborativa.

Razões do recorrente – autor (evento 53): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício pleiteado, sob a alegação de que o juiz não está adstrito ao laudo
pericial, ou a reabertura da fase instrutória, com a realização de nova perícia. Sustenta que há
disparidades no laudo pericial e que o segurado não pode ser obrigado a se submeter a
procedimento cirúrgico.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: empresário.

b) Idade atual: 64 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, prontuário 16, fl. 1): 21/12/2018 - RX de mãos: presença de cisto subcondral,
osteófito incipiente em base do 1º metacarpiano direito.

*(Evento 1, prontuário 16, fls. 3-4): 13/03/2019 - ultrassonografia das mãos direita e
esquerda: tenossinovite dos flexores dos dedos, cisto tenossinovial nos flexores do terceiro
dedo ao nível da polia A1, nervo mediano e espessado e com alteração textural, sugerindo
neuropatia. Ausência de hipotrofia muscular.

*(Evento 1, prontuário 16, fl. 8): 20/03/2019 - CID M659 + G589. Tenossinovite estenosante
dos tendões flexores mãos + síndrome túnel do carpo bilateral moderada. Paciente evoluindo
com dor nas mãos com diminuição da força das mãos, dificuldade na preensão em pinça dos
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dedos, parestesias. Necessita de afastamento de suas atividades laborais para que possa
alcançar sucesso em seu tratamento clínico, caso contrário será submetido a cirurgia.

A sentença julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

O laudo pericial produzido por médico ortopedista apresentado no evento 37 aponta no
sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a
parte autora é portadora de Síndrome do túnel do carpo. (...)

Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da parte autora, sua
pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a improcedência do pleito autoral
medida que se impõe.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art.59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.
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Compulsados os autos, verifica-se que o autor verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de contribuinte individual durante o período compreendido entre 01/01/2019 e
31/07/2019 (evento 12, outros 2, fl. 6), tendo requerido benefício por incapacidade em
26/03/2019, o qual foi indeferido por parecer contrário da perícia administrativa (evento 1,
carta de indeferimento 15).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
30/01/2020 foi de que o demandante é portador de "síndrome do túnel do carpo", tendo
afirmado que "não há limitação para o exercício de sua atividade habitual. Tem função
normal das duas mãos e não tem hipotrofias musculares" (evento 37, laudo 1).

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, esclareço ser absolutamente aceitável que,
diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas em todas as
matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado, zelando pela
celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua formação, de
extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o médico designado possui especialização em medicina do trabalho, ramo
da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No mais, a alegação de que o médico perito diagnosticou a patologia com avaliação apenas do
momento da perícia sem considerar o histórico da parte autora também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento hábil e
válido para verificação da incapacidade. A propósito, quanto à realização de nova perícia por
médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos
especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o
caso dos autos. (Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462).

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
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presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
condições físicas e mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, observo que os laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de
comprovar o estado incapacitante (evento 1, prontuário 16) não foram capazes de infirmar as
conclusões tecidas no laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas
unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer
sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando
pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo
aos elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material
robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas
neste caso.

Diante do exposto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois
não restaram comprovados os requisitos para concessão do benefício pleiteado.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO do autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000727478v5 e do código CRC 5534e243. 
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Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 6/10/2020, às 20:4:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001739-78.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JORGE ANTONIO GUIMARAES (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE ALCIDES BORGES DA SILVA (OAB ES006803)
ADVOGADO: VANESSA DE FREITAS LOPES (OAB ES017592)
ADVOGADO: THAÍS MONTEIRO BAPTISTA (OAB ES022120)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000824483v2 e do código CRC 96b7b860. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 6/10/2020, às 20:4:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001437-55.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JULIO CESAR LOUREIRO NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, c/c
conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação (16/05/2019), por ser o
demandante portador de angina instável, flutter e fibrilação atrial, hipertensão essencial
(primária), espondilodiscoartrose difusa em coluna lombar, discopatia degenerativa difusa,
asma, tuberculose pulmonar e diabetes mellitus insulino-dependente com complicações
oftálmicas (CID10 I48.0; I10.0; I20.0; M47.8; M51.1; J45; A15; E10.3).

Sentença (evento 26): julgou procedente o pedido para reativar, em favor da parte autora, o
benefício de auxílio-doença (NB 621.446.337-0), pagando-o desde o dia seguinte a
16/05/2019, quando foi indevidamente cessado, com data de cessação fixada em 02/08/2020.

Razões do recorrente – autor (evento 34): requer a reforma da sentença, para que seja
aplicada a Súmula nº 47 da TNU, e concedido o benefício de aposentadoria por invalidez à
luz das condições pessoais do recorrente.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: técnico de segurança brigadista.

b) Idade atual: 54 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares posteriores à DCB: 

*(Evento 1, laudo 9, fl. 5): 11/06/2019 - "paciente com quadro clínico e radiológico
compatível com espondilodiscoartrose difusa, discopatia degenerativa difusa. Piora aos
esforços físicos contra resistência e sobrecarga mecânica. Doença crônica sem perspectivas de
cura. Importante limitação funcional e incapacidade laboral."

*(Evento 1, laudo 9, fl. 6): 06/06/2019 - "paciente com diagnóstico de asma e tuberculose
pulmonar em tratamento atual." 
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*(Evento 1, laudo 9, fl. 7): 09/05/2019 - "paciente queixando de insônia, pânico, fobias,
medo, pensamentos confusos e ideias suicidas, faz acompanhamento devido problemas
cardíacos e diabetes insulino dependente. Não apresenta condições no momento de realizar
atividade laboral."

*(Evento 1, exame médico 10): 13/06/2019 - ecodopplercardiograma transtorácico atestando
"distúrbio de complacência e hipocinesia. Correlacionar com cardiomiopatia isquêmica." 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

Em 02/10/2019, o autor foi avaliado por especialista em clínica geral/reumatologia [Evento
(3)]. Na oportunidade, a perita diagnosticou diabetes mellitus (CID E11), hipertensão arterial
sistêmica (CID I10), asma (CID J45), espondiloartrose lombar (CID M47.8),
cardiopatia/distúrbio de complacência e hipocinesia (CID I51) e tuberculose (CID A15),
atestando haver incapacidade total e temporária desde 26/03/2019, com necessidade de 10
(dez) meses de afastamento laboral para recuperação da capacidade. (...)

Como o perito do Juízo deixou certo que a incapacidade ainda existiu no dia seguinte à
cessação da utilidade previdenciária, o autor faz jus ao restabelecimento do benefício desde
então, não havendo, ademais, dúvidas de que nessa data os demais pressupostos (qualidade de
segurado e carência) estavam preenchidos.

Quanto à DCB, fixo a Data de Cessação do Benefício (DCB) em 02/08/2020, porque a perita
do Juízo, em perícia realizada em 02/10/2019, fixou o período mínimo de 10 (dez) meses para
recuperação da parte autora.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do artigo 59,
da Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória,
por mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior
ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor recebeu benefício de auxílio-doença no período
compreendido entre 02/01/2018 e 16/05/2019 (evento 9, outros 2, evento 22), tendo esse sido
cessado em virtude da não constatação de incapacidade laborativa (evento 1, carta de
indeferimento 7).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em 
02/10/2019 foi de que o demandante é portador de "Diabetes mellitus (CID:E11), hipertensão
arterial sistêmica (CID: I10), asma (CID: J45), espondiloartrose lombar (CID: M47.8),
cardiopatia / distúrbio de complacência e hipocinesia (CID: I51) e tuberculose (CID: A15)",
estando incapacitado de forma total e temporária, sendo que "posteriormente poderá
retomar a sua atividade laborativa habitual". A perita afirmou, ainda, que a incapacidade se
iniciou em 26/03/2019, e que "o tempo para recuperação é de 10 meses, a contar do ato
pericial".  (Evento 15, laudo 1)

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante (evento 1, laudo 9 e exame médico 10), verifico que esses não foram
capazes de infirmar as conclusões tecidas no laudo pericial no que diz respeito à natureza da
incapacidade constatada.

Diante do exposto, não merecem prosperar as razões do Recorrente para reforma da sentença,
uma vez que a aplicação da Súmula nº 47 da TNU restringe-se aos casos em que é constatada
a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo esse o caso dos autos. Assim,
por se tratar de incapacidade temporária e passível de recuperação dentro do prazo estipulado
pela perita, resta prejudicada a análise das condições sociais e pessoais do autor visando
à concessão de aposentadoria por invalidez.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.
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Voto por CONHECER DO RECURSO do Autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000673613v2 e do código CRC ef165973. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001437-55.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JULIO CESAR LOUREIRO NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do Autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760154v2 e do código CRC 6329feb2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001987-53.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDER ANCELMO DENONI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão de auxílio-doença, desde 19.8.2019, em razão
de acidente, com motocicleta, sofrido pelo autor.

Sentença (EVENTO 38): julgou improcedente a ação após constatar que o autor não
preenchia a qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII), julgando
indispensável à validação das contribuições efetuadas na qualidade de segurado facultativo de
baixa renda a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico).

Razões do recorrente – autor (EVENTO 45): sustenta que, à época do acidente, contribuía
para o INSS com o percentual ordinário de 11% (onze por cento), e não como baixa renda,
com percentual de 5% (cinco por cento). Aduz que, em razão do motivo lançado pelo INSS
quando da decisão administrativa que negou o benefício, faz-se necessária a anulação da
sentença, por cerceamento ao direito de defesa, a fim de que lhe seja oportunizada a
comprovação do desemprego e do acidente de motocicleta.

A sentença julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde 16/08/2019.

(...)

Como a incapacidade autoral foi decorrente de acidente de qualquer natureza, fica dispensado
o cumprimento de carência.

(...)

Dessa forma, após a última contribuição, em 31/12/2014 (Evento 34), o(a) autor(a) manteve a
qualidade de segurado por pelo menos 12 (doze) meses, ou seja, até 15/02/2016. Isso porque a
perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo
estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).
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No caso, ainda que se prorrogasse para 36 (trinta e seis) meses, na forma dos § §1º e 2º do
dispositivo em questão, verifico que a parte autora somente ostentaria a qualidade de
segurado até 15/02/2018, ou seja, na data de início da incapacidade, fixada em 16/08/2019,
não teria qualidade de segurado.

Conforme CNIS juntado no evento 34, após a a perda de qualidade de segurado nos termos da
fundamentação acima, a parte autora efetuou contribuições na qualidade de segurado
facultativo de baixa renda, no período de 01/04/2019 a 31/01/2020.

É cediço que podem se inscrever como segurados facultativos de baixa renda, as donas de
casa e homens que são donos de casa, desde que a família esteja inscrita no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A renda da família não pode
ultrapassar a quantia de dois salários mínimos mensais.

Sendo assim, estas contribuições não podem ser validadas, uma vez que o autor não tem
inscrição no CadÚnico, conforme pesquisa realizada por este Juízo e confirmação autoral na
petição evento 35.

Portanto, diante de toda a prova dos autos, apesar de ter sido comprovada a incapacidade
temporária da parte autora, não foi comprovada a qualidade de segurado, motivo pelo
qual concluo que não merece prosperar o pleito autoral.

Por fim, indefiro o pedido de realização de audiência, tendo em vista que o acidente sofrido
pelo autor foi reconhecido pela perita judicial como causa da incapacidade e por ser
desnecessária a comporvação do desemprego involuntário, pois ainda que o período de graça
fosse estendido para 36 meses após a contribuição referente à competência de dezembro de
2014, o autor não teria qualidade de segurado na data de início da incapacidade, conforme
fundamentação supra.

VOTO

No caso dos autos, a despeito do pedido de anulação da sentença, por cerceamento ao direito
de defesa - em razão do indeferimento da prova oral por meio da qual o autor pretendia a
comprovação do desemprego e do acidente com motocicleta -, considerando que
restaram incontroversos (pois reconhecidos pela sentença e não contestados em recurso) a
existência de incapacidade temporária, desde 16.8.2019 (EVENTOS 14 e 29), em razão de
acidente de qualquer natureza - pelo que o autor está dispensado do implemento da carência
(Lei n. 8.213/1991, art. 26, II) -, bem como que da data de seu último recolhimento na
qualidade de segurado obrigatório (31.12.2014) até a data do acidade/incapacidade decorreu
mais de três anos, sendo inviável a manutenção da qualidade de segurado por conta desse
recolhimento, ainda se comprovado o desemprego, faz-se cogente reconhecer que o objeto da
controvérsia recursal se restringe à qualidade dos recolhimentos efetuados pelo autor de
1º.4.2019 a 31.1.2020, como facultativo.
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Isso porque, no enfrentamento do tema n. 181 de sua jurisprudência - "Saber se a prévia
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é
requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de
5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n.
12.470/2011)." - a TNU definiu que "A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para validação das
contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b"
e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa
inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente." (PEDILEF 0000513-
43.2014.4.02.5154/RJ. Relator Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito. Relator para
Acórdão Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos. Julgado em 21/11/2018. Trânsito em
25/01/2019).

Sem embargo, tal como defendido no recurso, infere-se dos autos que as contribuições
efetuadas pela parte de 1º.4.2019 a 31.1.2020, como facultativo, não foram realizadas na
qualidade de segurado de baixa renda, no percentual de 5% (cinco por cento) - nos termos do
art. 21, § 2º, II, b, da Lei n. 8.212/1991, o que exigiria a inscrição do segurado no CadÚnico,
nos termos do § 4º do mesmo dispositivo, para serem validadas -, mas sim no percentual de
11% (onze por cento), nos termos do art. 21, § 2º, I, da citada lei, como faz prova as guias de
recolhimento apresentadas no EVENTO 36. A propósito, veja-se:  

Art. 21. (...)

§ 2o  No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de
contribuição será de: (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto
no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste
parágrafo; (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

II - 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

(...)

b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa
renda. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)

(...)
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§ 4o  Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do §
2o deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos. (Redação dada
pela Lei nº 12.470, de 2011)

Nesse sentido, observa-se que o próprio documento juntado aos autos pelo réu (EVENTO 34,
Outros 2) informa que os recolhimentos do autor como facultativo se deram observando-se o
indicador IREC-LC123 (Recolhimento no Plano Simplificado de Previdência Social) e não
os indicadores IREC-FBR ou PREC-FBR, que sinalizam o recolhimento de segurado de baixa
renda.

Nesses termos, reputando-se válidas, para fins de reconhecimento da qualidade de segurado
da parte, os recolhimentos efetuados de 1º.4.2019 a 31.1.2020, e restando incontroversas a
existência de incapacidade temporária, desde 16.8.2019, e a dispensa da carência, em razão do
acidente, a reforma da sentença, com o deferimento do auxílio-doença pleiteado a partir da
DER (19.8.2019) perfaz medida que se impõe.

Acerca da data de cessação do benefício (DCB), anoto que a conclusão da perícia judicial
realizada em 29.11.2019 (EVENTO 14, Laudo 1) foi de que "O tempo para recuperação é de
4 meses, a contar do ato pericial." (EVENTO 14, Laudo 1, quesito do juízo 16)." Dessa
forma, diante da regra prevista pelo art. 60, § 8º, da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei
n. 13.457/2017, ("Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-
doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício."), por princípio, a DCB do auxílio-doença deferido nos autos deveria ser fixada em
29.3.2020.

Sem embargo, sabe-se que a parte autora possui o direito de requerer a prorrogação do
benefício dentro dos 15 (quinze) dias que antecedem a DCB, nos termos do  art. 60, § 9º, da
Lei n. 8.213/1991, c/c art. 78, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999, e com o art. 304, § 2º, I, da
Instrução Normativa INSS n. 77/2015. Nesses termos, faz-se indevida a fixação da DCB na
aludida data, sob pena de ser furtado da parte o direito legalmente previsto de postular a
prorrogação de seu benefício, já que referido marco temporal é anterior a este julgamento, no
qual está sendo fixada a DCB.

Acolho, no ponto, a orientação constante do Enunciado n. 120 do Fórum Regional dos
Juizados Especiais Federais da Segunda Região (FOREJEF), segundo o qual "A data de
cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo
se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo
ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado
realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz." Fixo, nesses termos,
a DCB do benefício concedido nos autos em 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data
da efetiva implantação do benefício pelo INSS.
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO do autor para DAR-LHE
PROVIMENTO a fim de condenar o INSS a concedê-lo o pleiteado auxílio-doença, com
DIB em 19.8.2019 e com DCB em 45 (quarenta e cinco) dias, contados da efetiva
implantação do benefício, nos termos da fundamentação supra. A aplicação dos juros de
mora desde a citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem
como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000671356v13 e do código CRC 1e780789. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001987-53.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: EDER ANCELMO DENONI (AUTOR)
ADVOGADO: EDGARD VALLE DE SOUZA (OAB ES008522)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO do autor para DAR-LHE PROVIMENTO a fim de condenar o INSS a
concedê-lo o pleiteado auxílio-doença, com DIB em 19.8.2019 e com DCB em 45 (quarenta e
cinco) dias, contados da efetiva implantação do benefício, nos termos da fundamentação
supra. A aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante índices previstos no art.
1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760160v2 e do código CRC 65437fe0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004995-41.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA LINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 36), em face da sentença (evento
29) que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para restabelecer o benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez nº. 6006385299 à parte autora desde
20/03/2020, com DIP na data da sentença; bem como deferiu a medida antecipatória de tutela
e determinou a sua implantação no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa no valor de
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Recorreu a autarquia federal pleiteando o aumento do prazo para o cumprimento da tutela
para 45 dias, bem como que o prazo seja contado em dias úteis, e, ainda, a revogação da multa
processual, ou que seja determinada a redução dos seus valores para R$50,00 (cinquenta
reais) por dia, com o limite máximo de R$500,00 (quinhentos reais).

VOTO

Inicialmente, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial
Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às
ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões
é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até
mesmo desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento. Pelo que
entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão
pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de
desobediência. 

Quanto ao tempo de 30 dias costumeiramente determinado pela Justiça Federal para
cumprimento das ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser mantido, eis que é tempo
hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive, o referido prazo vem
sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS. No entanto, merece
reforma a sentença para determinar que o referido prazo seja contado em dias úteis.
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INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa cominatória
e determinar que o prazo fixado na sentença para cumprimento da tutela de urgência (30 dias)
seja contado em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000673839v3 e do código CRC 64a4e1c4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004995-41.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE SOUZA LINS (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA DALFIOR DORIGO (OAB ES022018)
ADVOGADO: MARCIO SANTOLIN BORGES (OAB ES012907)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir para
R$100,00 (cem reais) o valor da multa cominatória e determinar que o prazo fixado na
sentença para cumprimento da tutela de urgência (30 dias) seja contado em dias úteis, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760184v2 e do código CRC bf6077a9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019812-16.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDILSON SIMMER (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento de aposentadoria por invalidez, por
ser o demandante portador de lombalgia, cervicalgia crônica com dificuldades de
deambulação e doença psiquiátrica com depressão incapacitante.

Sentença (evento 57): julgou procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer a
aposentadoria por invalidez NB 32/123.502.777-2 desde a cessação, em 20/3/2018.

Razões do recorrente – INSS (evento 65): requer a reforma da sentença para que o benefício
seja substituído por auxílio-doença, uma vez que foi constatada incapacidade temporária, com
DCB em 120 (cento e vinte) dias a contar da data da perícia, conforme data estimada para
recuperação da capacidade laborativa pelo perito.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: mecânico.

b) Idade atual: 54 anos.

c) Escolaridade: ensino fundamental incompleto.

d) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 7, fl. 1): 14/08/2019 - "paciente com lombalgia crônica +cervicalgia
crônica, dificuldade de deambulação. Arco de movimento diminuído e doloroso em coluna
lombar e cervical. RX: alterações degenerativas (artrose) severas em coluna cervical e lombar.
Sem condições de retorno as atividades laborais por tempo indeterminado."

*(Evento 1, laudo 7, fls. 3-4): 09/08/2019 - paciente apresentou quadro gravíssimo de lesões
palmo plantares. Ao longo de muitos anos vem tendo crises que agora já estão afetando o
corpo e por conta de medicações e muito estresse desenvolveu hipertensão arterial e tremores
nas extremidades e depressão. Solicitamos reconsiderar que não há condições de retorno ao
trabalho após 20 anos afastado.
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*(Evento 1, laudo 7, fl. 5): 27/08/2019 - paciente apresenta quadro clínico depressão
importante associado a alucinações auditivas e visuais. Não apresenta condições clínicas para
o labor. Segue incapaz para o labor.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

O autor submeteu-se a duas perícias médicas durante a instrução do processo.

A primeira perita, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou hipertensão arterial,
dor lombar baixa, cervicalgia, psoríase, transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo
leve ou moderado (evento 21). Afirmou que o autor tinha aptidão para exercer a atividade
habitual de mecânico.

A segunda perita, especialista em psiquiatria, diagnosticou transtorno afetivo bipolar (evento
46, quesito 2). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
mecânico. Concluiu que há incapacidade temporária para o trabalho.

O INSS alegou que "a perícia administrativa entendeu pela ausência de incapacidade
laborativa e o laudo da perícia médica do INSS, em razão do serviço público que desempenha
a Autarquia, goza de presunção de veracidade, somente podendo ter seu conteúdo
desconstituído por provas eficientes e hábeis a fazê-lo, o que não se verifica no caso em
questão, já que não há elementos suficientes para desconstituir a conclusão da perícia
administrativa" (evento 55). Ocorre que o parecer administrativo não subordina a conclusão
da perita nomeada pelo juízo.

O autor não impugnou o laudo pericial (evento 53).

A perita psiquiatra avaliou que a incapacidade é temporária.

A aposentadoria por invalidez mantida há mais de 15 anos - desde 6/3/2002 - não podia ter
sido cessada em 20/3/2018 se o autor ainda estava incapacitado para o trabalho. Ainda que se
considere que a incapacidade especificamente detectada era temporária, a aposentadoria por
invalidez só pode ser cessada na hipótese de a recuperação da capacidade laboral estar
completada. A perspectiva de cessação futura da incapacidade pode obstar a conversão de um
auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas se a aposentadoria por invalidez já foi
concedida, a temporariedade da incapacidade laboral não justifica a reversão da
aposentadoria por invalidez em auxílio-doença, muito menos a cessação pura e simples da
aposentadoria por invalidez.

O autor tem direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB 32/123.502.777-2
desde a cessação, em 20/3/2018, bem como ao reembolso dos descontos na renda mensal
eventualmente aplicados durante o pagamento das mensalidades de recuperação.

VOTO
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De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor esteve em gozo de aposentadoria por invalidez
NB 32/123.502.777-2 desde 6/3/2002 (evento 2). Em 20/3/2018, a perícia médica revisional
não constatou a persistência da invalidez. O benefício foi cessado na mesma data (evento 5,
outros 2). O autor recebeu mensalidades de recuperação até 20/9/2019 (evento 2). 

O autor submeteu-se a duas perícias médicas durante a instrução do processo.

A conclusão da profissional médica (especialista em medicina do trabalho) designada pelo
Juízo para a perícia realizada em 06/11/2019 foi de que o demandante é portador de
"Hipertensão Arterial. Dor lombar baixa. Cervicalgia. Psoríase. Transtorno afetivo bipolar,
episódio atual depressivo leve ou moderado", e não constatou incapacidade laborativa (evento
21, laudo 1).

A conclusão da segunda profissional médica (especialista em psiquiatria) designada pelo
Juízo para a perícia realizada em 18/02/2020 foi de que o demandante é portador de
"Transtorno Afetivo Bipolar (TAB)" , estando incapacitado de forma temporária para o
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trabalho. Afirmou, ainda, a perita que o tempo estimado para que a pessoa examinada se
recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual é de 120 (cento e vinte)
dias (evento 46, perícia 1).

Diante do exposto, merece acolhimento a pretensão do recorrente para afastar a condenação
em aposentadoria por invalidez, uma vez constatada incapacidade laborativa temporária, a
qual enseja a concessão do benefício de auxílio-doença.

No que tange à fixação da DCB, sabe-se que no julgamento do PEDILEF interposto no
processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da
controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência - "Saber quais são os reflexos das novas
regras constantes na MP nº 739/2016 (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991) na fixação da
data de cessação do benefício auxílio-doença e da exigência, quando for o caso, do pedido de
prorrogação, bem como se são aplicáveis aos benefícios concedidos e às demandas ajuizadas
em momento anterior à sua vigência." -, a TNU fixou tese que acolhe, em parte, a pretensão
do INSS, consoante se vê:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº
767/2017 [DOU de 6.1.2017], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a
cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do
benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica. (Data do
julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Na perícia realizada em 18/02/2020, a expert, em resposta ao quesito nº 17 (evento 46, perícia
1, fl. 3), afirmou serem necessários 120 (cento e vinte) dias para tratamento e recuperação da
capacidade laborativa do autor. Dessa forma, diante do entendimento firmado pela TNU em
feito representativo de controvérsia, e da regra prevista pelo art. 60, § 8º, da Lei n.
8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.457/2017, ("Sempre que possível, o ato de concessão ou
de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado
para a duração do benefício."), por princípio, a DCB do auxílio-doença deferido nos autos
deveria ser fixada em 16/06/2020.

Sem embargo, sabe-se que a parte autora possui o direito de requerer a prorrogação do
benefício dentro dos 15 (quinze) dias que antecedem a DCB, nos termos do  art. 60, § 9º, da
Lei n. 8.213/1991, c/c art. 78, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999, e com o art. 304, § 2º, I, da
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Instrução Normativa INSS n. 77/2015. Nesses termos, faz-se indevida a fixação da DCB na
aludida data, sob pena de ser furtado da parte o direito legalmente previsto de postular a
prorrogação de seu benefício, já que referido marco temporal é anterior a este julgamento, no
qual está sendo fixada a DCB.

Acolho, no ponto, a inteligência da orientação constante do Enunciado n. 120 do Fórum
Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região (FOREJEF), segundo o qual "A
data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o
segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz." Fixo,
nesses termos, a DCB do benefício em 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da
presente sessão de julgamento.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de substituir o benefício de aposentadoria por invalidez deferido nos
autos por auxílio-doença, com DCB em 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da
presente sessão de julgamento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000720446v8 e do código CRC 160f9593. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:5 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 548



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 171/457

5019812-16.2019.4.02.5001 500000760188 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5019812-16.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDILSON SIMMER (AUTOR)
ADVOGADO: DIMAS PINTO VIEIRA (OAB ES003433)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de substituir o
benefício de aposentadoria por invalidez deferido nos autos por auxílio-doença, com DCB em
45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da presente sessão de julgamento, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760188v2 e do código CRC 4f86fc3e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006983-97.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO DIAS DEMARTINI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 32) em face da sentença (evento
24) que julgou parcialmente procedente a ação para restabelecer o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora (NB 5171219733), desde a data de cessação (08/09/2018), com
DIP na data da sentença, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por
perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do
procedimento de reabilitação. Deferiu, ainda, a medida antecipatória de tutela, determinando
ao INSS a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa
de 500 reais por dia de atraso

Requer o recorrente que seja reformada a sentença para: a) afastar a multa diária previamente
fixada para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estipulado (concessão
do benefício), e de não fazer (não cessar sem prévia perícia), ou, subsidiariamente, reduzi-
la para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo, R$1.000,00 (mil reais);
b) afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º
8.213/91, incluídos pela Lei 13.457/2017, e fixar a DCB no prazo legal; c) fixar a DIB na data
indicada na perícia - 02/10/2019.

VOTO

Inicialmente, esclareço que, pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial
Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às
ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões
é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até
mesmo desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento. Pelo que
entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão
pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de
desobediência. 
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Quanto ao tempo de 30 dias costumeiramente determinado pela Justiça Federal para
cumprimento das ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser mantido, eis que é tempo
hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive, o referido prazo vem
sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS. No entanto, merece
reforma a sentença para que o prazo fixado na sentença seja contado em dias úteis.

Quanto a fixação da DCB, em PEDILEF 0500774-49.2016.4.05.8305, a TNU fixou
entendimento nos seguintes termos:

"Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

Nesse sentido, observo também o Enunciado n.120 do FOREJEF da 2ª Região:

"A data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o
segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz".

No caso, verifico que o perito médico afirmou não ser possível determinar o tempo necessário
para que a parte autora se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou
atividade habitual (evento 12, laudo 1, fl. 5, quesito nº 16). 

Dessa forma, diante do entendimento firmado pela TNU em feito representativo de
controvérsia, e da regra prevista pelo art. 60, § 9º, da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei
n. 13.457/2017, ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."), fixo a DCB do
auxílio-doença deferido nestes autos em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
data da sessão de julgamento deste recurso.
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A parte autora deve ficar ciente de que, caso se considere incapacitada para o trabalho na
época da DCB, poderá, dentro dos 15 (quinze) dias que antecederem a data de cessação,
requerer a prorrogação do benefício.

Quanto ao termo inicial do benefício, o perito judicial afirmou que a data provável de início
da incapacidade se deu em 02/10/2019 (evento 12, laudo 1, fl. 4, quesito nº 4). No entanto,
observa-se que a incapacidade constatada na perícia judicial decorre dos mesmos sintomas
que ensejaram a percepção do benefício durante o período de 28/06/2006 a 08/09/2018
(evento 9, outros 2 e 3), quais sejam transtornos mentais e psicóticos (esquizofrenia). Assim, é
possível concluir pela continuidade daquele estado incapacitante, de modo que o autor faz jus
ao restabelecimento do benefício desde a data da cessação indevida, não merecendo reforma a
sentença para alteração da DIB.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de: 1) reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária, em
caso de comprovação de desobediência; 2) determinar que o prazo de 30 (trinta) dias para
cumprimento da tutela de urgência seja contado em dias úteis; 3) fixar a DCB do auxílio-
doença deferido nos autos em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão
de julgamento deste recurso, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698227v3 e do código CRC 4de55bbc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006983-97.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO DIAS DEMARTINI (AUTOR)
ADVOGADO: RAQUEL FRANCO DE CAMPOS SONCIM (OAB ES024983)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: 1) reduzir para
R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária, em caso de comprovação de desobediência; 2)
determinar que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da tutela de urgência seja
contado em dias úteis; 3) fixar a DCB do auxílio-doença deferido nos autos em 120 (cento e
vinte) dias, contados a partir da data da sessão de julgamento deste recurso, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760190v2 e do código CRC ed39127a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013100-10.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RAMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por
invalidez nº 100.289,732-4, desde a data da cessação (13/01/2020), por ser o demandante
portador de cavernoma na região temporal esquerda, sofrendo com crises convulsivas do tipo
parcial com generalização secundaria de difícil controle. A parte recebeu benefício por mais
de 30 (trinta) anos, desde 25/01/1989.

Sentença (evento 31): julgou procedente a ação para restabelecer a aposentadoria por
invalidez NB 32/100.289.732-4, desde a data da cessação administrativa, em 13.07.2018.
Deferiu, ainda, a medida antecipatória de tutela, determinando a implantação do benefício no
prazo de 30 (trinta) dias.

Razões do recorrente – INSS (evento 36): requer a reforma da sentença para conceder
apenas auxílio-doença e reabilitação profissional ao autor, alegando que não houve
constatação de incapacidade total e definitiva no laudo pericial. Requer, subsidiariamente, que
seja aumentado o prazo para cumprimento da tutela para 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: Servente (atuava em indústria de mármore, auxiliando no corte das
peças).

b) Idade atual: 51 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 5, fl. 1): 22/12/1992 - o paciente esteve internado de 9 a 22 de dezembro de
1992 para tratamento cirúrgico de crises parciais complexas frequentes e rebeldes à
medicação desde os 7 anos de idade. O EEG mostrou atividade epileptiforme temporal
esquerda e a Ressonância Magnética de crânio evidenciou a presença de um cavernoma de
uncus à esquerda. No dia 15.12.92 foi realizada uma cirurgia para ressecção da lesão
supracitada, evoluindo bem o paciente no pós-operatório, sem crises ou outras
intercorrências. 
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*(Evento 1, laudo 5, fls. 3-4): 12/07/2018 - paciente foi operado por cavernoma no lobo
temporal em 1992. (....) Paciente não tem condições de trabalhar.

*(Evento 1, laudo 6, fl. 3): 11/06/2019 - paciente aposentado por invalidez devido cavernoma
na região temporal esquerda ficando como sequela crise convulsiva tipo parcial com
generalização secundária de difícil controle. Paciente não tem condições de retornar ao
trabalho. 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

In casu, em perícia realizada em 11.02.2020 (evento 18), a perita nomeada pelo Juízo, médica
neurologista, confirmou "cavernoma de uncus á esquerda, tendo sido submetido à cirurgia
para ressecção da lesão em 1992 e evoluído com epilepsia secundária" (quesito 4).

Concluiu a expert que o autor está incapaz para o desempenho de sua atividade laborativa
habitual de servente, "tendo em vista as limitações funcionais relacionadas ao diagnóstico de
epilepsia e as necessidades motoras intrínsecas ao cargo" (quesitos 6 e7).

A perita fixou o início da incapacidade em 1992, data da abordagem cirúrgica da lesão
cerebral, caracterizando-a como definitiva (quesitos 10, 11 e 13).

No que se refere à possibilidade de reabilitação do autor para o desempenho de outras
funções, informou a perita o seguinte: "Tendo em vista a escolaridade e a idade do autor e a
refratariedade clínica do quadro epiléptico e as exigências relacionadas ao processo de
reabilitação (deslocar-se ao local de trabalho/preservaçãocognitiva a fim de adquirir os
conhecimentos necessários à aquisição da nova habilidade), defino pela incapacidade de
reabilitação" (quesito 16).

Assegurou a perita que o autor não necessita de assistência permanente de terceiros para suas
atividades diárias (quesito 17).

Destarte, entendo que o autor faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB
32/100.289.732-4 desde a cessação administrativa,  em 13.07.2018, devendo ser descontados
eventuais valores já recebidos no mesmo período, seja a título de proventos ou de
mensalidades de recuperação.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.
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A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor recebeu benefício de auxílio-doença
de 25/01/1989 a 30/11/1995, tendo esse sido convertido em aposentadoria por invalidez,
recebida pelo autor no período compreendido entre 01/12/1995 e 13/01/2020 (Evento 29,
petição 3, fl. 1).

A conclusão da profissional médica (especialista em neurologia) designada pelo Juízo para a
perícia realizada em 11/02/2020 foi de que  o demandante é portador de "portador de
cavernoma de uncus á esquerda, tendo sido submetido à cirurgia para ressecção da lesão em
1992 e evoluído com epilepsia secundária", estando incapacitado de forma definitiva para a
atividade habitual declarada, desde 1992, possuindo limitação funcional para as seguintes
atividades: "operar máquinas pesadas/veículos automotivos, trabalhar em alturas, manusear
ferramentas cortantes e suportar pesos extremos." A expet afirmou, ainda, que o autor
está impossibilitado (incapacidade) de participar de processo de reabilitação (Evento 18,
laudo 1).

Pois bem, a reabilitação profissional deve ser concedida em caso de incapacidade definitiva
para a função habitual, como dispõe o artigo 89 da Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.
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Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os aspectos
sociais e pessoais.

In casu, a própria perita afastou a viabilidade do processo de reabilitação profissional, "tendo
em vista a escolaridade e a idade do autor e a refratariedade clínica do quadro epiléptico e
as exigências relacionadas ao processo de reabilitação (deslocar-se ao local de
trabalho/preservação cognitiva a fim de adquirir os conhecimentos necessários à aquisição
da nova habilidade), defino pela incapacidade de reabilitação." (Evento 18, laudo 1, fl. 3,
quesito nº 16).

Com efeito, a análise das condições sociais e pessoais do autor - idade avançada, baixa
escolaridade -, em conjunto com o quadro clínico descrito, comprova a persistência do estado
incapacitante que ensejou a concessão de benefício por mais de 30 (trinta) anos, de modo que
o reconhecimento da incapacidade total e permanente é medida que se impõe.

Quanto ao tempo de 30 (trinta) dias costumeiramente determinado pela Justiça Federal para
cumprimento das ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser mantido, eis que é tempo
hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive, o referido prazo vem
sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS. No entanto, merece
reforma a sentença para determinar que o prazo fixado seja contado em dias úteis.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para determinar que o prazo de 30 (trinta) dias fixado na sentença
para cumprimento da tutela de urgência seja contado em dias úteis, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000692257v11 e do código CRC 8683ed2a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013100-10.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: LEONEDES ALVINO FLEGLER (OAB ES021504)
ADVOGADO: KARINA FAVARO LOYOLA (OAB ES025997)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar
que o prazo de 30 (trinta) dias fixado na sentença para cumprimento da tutela de urgência seja
contado em dias úteis, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760192v2 e do código CRC 66248562. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006858-32.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILO SERGIO MAZINI COSTABEBER (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à conversão do benefício de auxílio-doença NB
547.395.961-6 em aposentadoria por invalidez, acrescida do adicional de 25% (vinte e cinco
por cento), por ser o demandante portador de alterações degenerativas em vários níveis e
hérnia com importante compressão L4 L5, alegando estar incapacitado de forma total e
definitiva para o trabalho.

Sentença (evento 24): julgou parcialmente procedente a ação para conceder o benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, desde 09/12/2019, com DIP na
data da sentença; bem como deferiu a medida antecipatória de tutela, determinando ao INSS a
implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Razões do recorrente – INSS (evento 31): sustenta que não restou comprovada a
incapacidade ensejadora do benefício, sendo lacônico o laudo que embasou a procedência da
ação, razão pela qual, caso não seja julgada improcedente a demanda, deverá ser decretada a
nulidade da sentença e determinada a produção de nova prova técnica por outro perito. Alega
que o caso foi decidido com base em ocorrência de outros processos. Requer, por fim, a
revogação da multa processual previamente cominada, ou a sua redução/limitação, e a dilação
do prazo para cumprimento da medida.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: pedreiro.

b) Idade atual: 50 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 8, fl. 1): 25/05/2015 - paciente em acompanhamento devido importantes
dores em região lombar secundário a radiculopatia e estenose de canal, RNM pré-operatória
evidencia alterações degenerativas em vários níveis e hérnia extrusa com importante
compressão L4 L5. Submetido a artrodese lombar e descompressão canal vertebral. Como
houve compressão neuroradicular por tempo significativo paciente evolui com dor
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neuropática e crises intermitentes de lombalgia conforme faz esforço físico. Antecedente de
trabalho como pedreiro. No momento em tratamento clínico. Solicito afastamento definitivo
do trabalho pois trata-se de doença degenerativa da coluna vertebral sem possibilidade de
recuperação completa. Não deve em nenhuma hipótese ser submetido a esforço físico. Após 2
anos de acompanhamento pós operatório sugiro aposentadoria devido invalidez parcial e
permanente.

*(Evento 1, laudo 8, fl. 2): 19/08/2013 - paciente em acompanhamento devido importantes
dores em região lombar secundário a radiculopatia e estenose de canal, RNM pré-operatória
evidencia alterações degenerativas em vários níveis e hérnia extrusa com importante
compressão L4 L5. Submetido a artrodese lombar e descompressão canal vertebral. Como
houve compressão neuroradicular por tempo significativo paciente evolui com dor
neuropática e crises intermitentes de lombalgia conforme faz esforço físico. Antecedente de
trabalho como pedreiro. No momento em tratamento clínico. Solicito afastamento definitivo
do trabalho pois trata-se de doença degenerativa da coluna vertebral sem possibilidade de
recuperação completa. Não deve em nenhuma hipótese ser submetido a esforço físico.

*(Evento 1, laudo 8, fl. 3): 21/05/2012 - paciente em acompanhamento devido importantes
dores em região lombar secundário a radiculopatia e estenose de canal, RNM pré-operatória
evidencia alterações degenerativas em vários níveis e hérnia extrusa com importante
compressão L4 L5. Submetido a artrodese lombar e descompressão canal vertebral.
Antecedente de trabalho como pedreiro. No momento em tratamento clínico. Solicito
afastamento do trabalho por 6 meses. Não deve em nenhuma hipótese ser submetido a esforço
físico.

*(Evento 1, laudo 8, fl. 4): 09/01/2012 - paciente em acompanhamento desde 2010 devido
quadro hérnia de disco lombar com importante compressão. Paciente evolui com dor crônica
secundária a radiculopatia e hérnia sendo submetido à intervenção cirúrgica no hospital São
Silvestre. Ao exame físico notamos diminuição de força dorsiflexão pé com déficit motor em
extensor hálux e tibial anterior, há escoliose antálgica em coluna lombar. Paciente no
momento em reabilitação pós operatória - artrodese lombar 3 níveis devido instabilidade de
coluna vertebral e devido falha de todas as medidas clínicas para controle da dor. Paciente não
deve exercer função laboral que exija esforço físico ou posturas de pé por período de tempo
prolongado devido ao risco de piora instabilidade da coluna vertebral lombar. Solicito
afastamento do trabalho por 6 meses.

*(Evento 1, laudo 8, fl. 5): 18/07/2011 - RM da coluna lombo-sacra atestando proeminentes
alterações degenerativas no nível L4-L5 associada a hérnia discal posterior. Abaulamentos
discais difusos em L3-L4 e L4-L5, abaulamento discal difuso L5-S1.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:
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Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de lumbago com ciática, que a incapacitam de
forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde 09/01/2012.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora esta em gozo do benefício de auxílio-doença
desde 18/07/2011, restando comprovado o atendimento aos supracitados requisitos.

A DIB deve ser fixada quando do ajuizamento (09/12/2019), uma vez que não há nos autos
qualquer requerimento administrativo posterior à DII fixada pela perita judicial.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 09/12/2019.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor está em gozo do benefício de auxílio-doença
desde 18/07/2011 (Evento 9, outros 3).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
07/02/2020 foi de que "o autor é portador de artrodese lombar e queixas. Apresenta
alterações importantes ao exame físico\mental e aos documentos médicos. Conforme
avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade Total para qualquer
atividade laborativa, de forma definitiva", desde 09/01/2012 (Evento 13, laudo 1).

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de realização de
novo exame pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, “O juiz
determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos, uma vez que
o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do segurado. 

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em observância
ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos, tendo em vista
que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser confundido
com causa para anulação da prova pericial.

Nesses termos, observo que as conclusões da perita se deram com base em exame físico
realizado e na análise de documentação médica constante dos autos, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Estabelecida essa premissa, faz-se forçosa a manutenção da condenação do INSS ao
pagamento da aposentadoria por invalidez deferida pelo juízo sentenciante, diante do
reconhecimento da incapacidade total e definitiva da autora pela perícia judicial.

Quanto ao valor da multa diária fixada na sentença, esclareço que pelo tempo em que exerci a
jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 551



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 185/457

5006858-32.2019.4.02.5002 500000677898 .V9 JESX51460© JES10861

para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais)
por dia, em caso de comprovação de desobediência. 

Quanto ao tempo de 30 (trinta) dias costumeiramente determinado pela Justiça Federal para
cumprimento das ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser mantido, eis que é tempo
hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive, o referido prazo vem
sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS. No entanto, merece
reforma a sentença para determinar que esse seja contado em dias úteis.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa diária fixada na sentença para
R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, e para determinar que o prazo de 30 (trinta) dias
fixado na sentença seja contado em dias úteis, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000677898v9 e do código CRC f1605866. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006858-32.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILO SERGIO MAZINI COSTABEBER (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o
valor da multa diária fixada na sentença para R$100,00 (cem reais) por dia de atraso, e para
determinar que o prazo de 30 (trinta) dias fixado na sentença seja contado em dias úteis, nos
termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760194v2 e do código CRC 7027d75b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006311-89.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO PORTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à conversão do benefício de auxílio-doença percebido pelo
autor em aposentadoria por invalidez, a partir da data da realização da perícia judicial,
alegando ser acometido de incapacidade total e permanente, devido a Espondilodiscoartrose
lombar multissegmentar.

Sentença (evento 25): julgou procedente a ação para conceder o benefício de aposentadoria
por invalidez ao autor desde 22/01/2020, tendo reconhecido a incapacidade total e permanente
a partir da análise das condições pessoais e sociais do autor, em conjunto com a conclusão do
laudo pericial.

Razões do recorrente – INSS (evento 31): requer a reforma da sentença para que seja
afastada a aposentadoria por invalidez, ante a conclusão do laudo pericial pela  existência de
incapacidade parcial. Caso mantida a condenação, requer o aumento do prazo para cumprir a
tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o prazo seja contado em dias úteis, a
revogação das multas processuais previamente cominadas ou a redução de seus valores
para R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo de R$ 500,00
(quinhentos reais).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: oleiro.

b) Idade atual: 68 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, anexo 2): 21/09/2018 - RM da coluna lombar atestando espondilodiscoartrose
lombar multissegmentar.

*(Evento 1, anexo 3): 13/09/2016 - RM da coluna lombo-sacra atestando abaulamentos
discais em L1-L2, L2-L3, L3-L4 e L4-L5.
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*(Evento 1, anexo 4): 26/02/2016 - US ombro direito atestando sinais de tendinose no
manguito rotador e ruptura de aproximadamente 90% (noventa por cento) das fibras do
tendão supra espinhal.

*(Evento 1, anexo 8, fl. 1): 02/10/2014 - laudo médico atestando necessidade de afastamento
do trabalho por período indeterminado.

*(Evento 1, anexo 8, fl. 2): 09/09/2016 - laudo médico atestando incapacidade para atividade
que solicite esforço físico.

*(Evento 1, anexo 8, fl. 3): 07/10/2016 - laudo médico solicitando evitar esforços físicos.

*(Evento 1, anexo 8, fl. 4): 06/11/2018 - laudo médico solicitando afastamento de esforços
físicos.

*(Evento 1, anexo 8, fl. 5): 08/05/2018 - laudo médico atestando dor lombar e ombro direito,
devendo afastar-se de esforços físicos por tempo indeterminado.

*(Evento 1, anexo 8, fl. 10): 07/02/2019 - laudo médico atestando internação hospitalar no
período de 05/01/2019 a 07/01/2019 para tratamento cirúrgico (hérnia umbilical),
necessitando se afastar das atividades por 60 (sessenta) dias.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida à controvérsia ao perito judicial,
o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é
portadora de Espondilodiscoartrose lombar apresentando incapacidade parcial e definitiva
desde 05/05/2010.

Pois bem.

Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial. O STJ possui
jurisprudência pacífica quanto à necessidade do magistrado levar em consideração os ”[...]
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial
apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (...)

Sendo assim, considerando a idade da parte autora (68 anos), a sua profissão (Oleiro), a sua
escolaridade (2ª Série) e as doenças que lhe acometem e em especial a duração das suas
limitações, é de se reconhecer que as chances de reintegração ao mercado de trabalho são
ínfimas, reconhecendo-se, pois, a incapacidade total e definitiva. 

VOTO
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Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor está em gozo de auxílio-doença nº 6005973618
desde 05/05/2010 (evento 10, outros 2), sendo a conversão desse benefício em aposentadoria
por invalidez  o objeto da presente ação.

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
22/01/2020 foi de que o demandante é portador de "Espondilodiscoartrose lombar (CID M54.
5)", estando incapacitado de forma parcial e permanente desde 05/05/2010, tendo limitações
para atividades que exijam esforço físico ou posição ortostática (Evento 14, laudo 1).

Com efeito, a reabilitação profissional deve ser concedida em caso de incapacidade definitiva
para a função habitual, como dispõe o artigo 89 da Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.
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Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os aspectos
sociais e pessoais. Nesse sentido é o Enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência da TNU:
"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

No caso sob exame, o autor possui idade avançada (68 anos de idade), baixa escolaridade (2ª
série) e histórico profissional como oleiro. Assim, conclui-se que sua reinserção no mercado
de trabalho se mostra prejudicada quando consideradas, em conjunto com o diagnóstico de
incapacidade permanente, suas condições pessoais e sociais.

Diante do exposto, não merecem prosperar as razões do recorrente (INSS) para reforma da
sentença, pois o demandante faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.

Quanto às multas processuais, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em
Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência, bem como determino que o prazo de 30
(trinta) dias para cumprimento seja contabilizado em dias úteis.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, apenas para reduzir o valor da multa processual para R$100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência, bem como para definir que o prazo para
cumprimento da medida seja computado em dias úteis, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000659199v7 e do código CRC 1b29f0a8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006311-89.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO PORTO (AUTOR)
ADVOGADO: CLEIZIANE MARTINS ARAÚJO (OAB ES018004)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o
valor da multa processual para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de
desobediência, bem como para definir que o prazo para cumprimento da medida seja
computado em dias úteis, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760196v2 e do código CRC 19854bd6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:58 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 552

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 193/457

5004473-14.2019.4.02.5002 500000671225 .V6 JESX51460© JES10861

RECURSO CÍVEL Nº 5004473-14.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROBERTO STEFANATO ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez, desde a DER (16/08/2019), por ser o demandante portador de
dorsalgia, cervicalgia, dor lombar baixa e transtornos das raízes e dos plexos nervosos.

Sentença (evento 23): julgou procedente a ação, para conceder o benefício de aposentadoria
por invalidez ao autor, com DIB em 16/08/2019 e DIP na data da sentença; bem como deferiu
a medida antecipatória de tutela, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia
de atraso.

Razões do recorrente – INSS (evento 29): requer a anulação da sentença, para realização de
nova perícia, bem como sua reforma para julgar improcedentes os pedidos. Caso mantida a
condenação, requer o aumento do prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias
bem como que o prazo seja contado em dias úteis e a revogação ou redução dos valores
das multas processuais previamente cominadas.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: montador.

b) Idade atual: 59 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, anexo 8): 16/08/2019 - paciente com quadro de dor cervical e lombar baixa sem
irradiações, dor de caráter axial crônica, sem melhora com tratamento conservador. No
momento, sem déficits, porém com dor axial e limitação de arco de movimento da coluna.
Exames de imagem revelam espondilodiscoartrose cérvico lombar degenerativa. Sem
condições de exercer suas atividades laborativas por tempo indeterminado para tratamento
adequado.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:
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Em relação à incapacidade, os laudos médico pericial e complementar são conclusivos no
sentido de que a parte autora é portadora de cervicalgia e dor lombar baixa, que a incapacita
de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde
14/11/2018. (...)

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 01/06/2018 a 31/07/2019, restando comprovado o atendimento
aos supracitados requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento à pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 16/08/2019.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de contribuinte individual, durante o período de 01/06/2018 a 31/07/2019 (evento 1,
anexo 10, fl. 6), tendo requerido, junto à autarquia federal, benefício por incapacidade em
16/08/2019, o qual foi indeferido por não constatação de incapacidade laborativa (evento 1,
anexo 11).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em 
19/11/2019 foi de que "o autor é portador de espondilodiscoartrose cervico lombar.
Apresenta alterações importantes ao exame físico \ mental e aos documentos médicos.
Conforme avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade Total para
qualquer atividade laborativa, de forma definitiva" desde 14/11/2018 (Evento 12, laudo 1).

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de realização de
novo exame pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, “O juiz
determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos, uma vez que
o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do segurado. 

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em observância
ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos, tendo em vista
que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser confundido
com causa para anulação da prova pericial.

Nesses termos, observo que as conclusões da perita se deram com base em exame físico
realizado e na análise de documentação médica constante dos autos, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Estabelecida essa premissa, faz-se forçosa a manutenção da condenação do INSS ao
pagamento da aposentadoria por invalidez deferida pelo juízo sentenciante, diante do
reconhecimento da incapacidade total e definitiva da autora pela perícia judicial.

Quanto ao valor da multa diária fixada na sentença, esclareço que pelo tempo em que exerci a
jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
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sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais)
por dia, em caso de comprovação de desobediência. 

Quanto ao tempo de 30 (trinta) dias costumeiramente determinado pela Justiça Federal para
cumprimento das ordens de tutela de urgência, o mesmo deve ser mantido, eis que é tempo
hábil para que a APSDJ possa implementar os benefícios. Inclusive, o referido prazo vem
sendo seguido normalmente por aquele setor administrativo do INSS. Nada obstante, referido
prazo deverá ser contado em dias úteis, na forma definida pela norma processual.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reduzir o valor da multa diária fixada na sentença para R$100,00 (cem
reais) por dia de atraso e aumentar o prazo de cumprimento da tutela de urgência para 30
(trinta) dias úteis, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000671225v6 e do código CRC 98c58783. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004473-14.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROBERTO STEFANATO ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da
multa diária fixada na sentença para R$100,00 (cem reais) por dia de atraso e aumentar o
prazo de cumprimento da tutela de urgência para 30 (trinta) dias úteis, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760200v2 e do código CRC aad12583. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003126-43.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO ELIAS SERAFIM (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 44) interposto pelo INSS, impugnando a sentença
(evento 35), que julgou parcialmente procedente a ação, para conceder o benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, desde
17/12/2018, determinando ao INSS a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Requer o recorrente que seja reformada a sentença para: i) excluir do cálculo das prestações
vencidas as competências nas quais o recorrido exerceu atividade laborativa; ii) afastar a
multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, ou,
subsidiariamente, reduzir seu valor para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no
máximo, R$1.000,00 (mil reais).

VOTO

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de contribuinte individual, durante o período compreendido entre 01/12/2018 e
31/12/2019 (Evento 44, Outros 2).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
05/02/2020 foi de que o autor é portador de "hérnia de disco lombar e gonartrose", estando
incapacitado de forma total e definitiva para o trabalho desde 17/12/2018 (Evento 25, laudo
1).

Acerca da matéria controvertida pelo INSS, assevero que a constatação de exercício de
atividade laboral quando do início da incapacidade laborativa não obsta a fixação do termo
inicial do benefício naquele momento, tampouco enseja o desconto das parcelas relativas ao
período em que houve percepção de renda para o sustento pessoal do segurado. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHO
EXERCIDO NO PERÍODO EM QUE RECONHECIDO INCAPACIDADE LABORAL PELA
PERÍCIA MÉDICA. DIREITO AO BENEFÍCIO DESDE O INCORRETO CANCELAMENTO
PELO INSS. 1. Embora não se possa receber, concomitantemente, salário e benefício,
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o trabalho exercido pelo segurado no período em que estava incapaz decorre da necessidade
de sobrevivência, com inegável sacrifício da saúde do obreiro e possibilidade de agravamento
do estado mórbido. 2. O benefício por incapacidade deve ser concedido desde o indevido
cancelamento, sob pena de o Judiciário recompensar a falta de eficiência do INSS na hipótese
dos autos, pois, inegavelmente, o benefício foi negado erroneamente pela perícia médica da
Autarquia. 3. Incidente conhecido e provido. (TNU. PEdilef 200872520041361)

Quanto às multas processuais, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em
Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais)
por dia, em caso de comprovação de desobediência. 

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reduzir o valor da multa por descumprimento da obrigação
para R$100,00 (cem reais) por dia, em caso de comprovação de desobediência, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000663777v4 e do código CRC f0e0cf1a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003126-43.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO ELIAS SERAFIM (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da
multa por descumprimento da obrigação para R$100,00 (cem reais) por dia, em caso de
comprovação de desobediência, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760202v2 e do código CRC 44eae9a2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004965-06.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WESLEY LAEBER SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio-doença nº 625.157.808-8, desde
28/11/2017 (data da radiografia da coluna vertebral) ou 10/10/2018 (DER), c/c sua conversão
em aposentadoria por invalidez, por ser o demandante portador de deformidade congênita da
mão e escoliose dorso-lombar.

Sentença (evento 22): julgou procedente a ação para conceder o benefício de aposentadoria
por invalidez à parte autora, desde 10/10/2018, com DIP na data da sentença, determinando
ao INSS a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa
de R$500,00 (quinhentos reais) por dia.

Razões do recorrente – INSS (evento 29): requer 1) a anulação da sentença para que seja
realizada nova perícia; 2) a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação,
alegando que a incapacidade constatada decorre de doença congênita, anterior à filiação ao
RGPS; 3) subsidiariamente, o afastamento da condenação do INSS em conceder o benefício
de aposentadoria por invalidez, encaminhando-se o autor à perícia de elegibilidade do
programa de reabilitação profissional; 4) a alteração da DIB, a fim de que essa seja fixada na
data do laudo judicial que afastou a presunção de veracidade do laudo administrativo; e 5) o
afastamento da multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação
de fazer, ou a redução de seu valor para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo,
R$1.000,00 (mil reais).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: auxiliar de serviços gerais.

b) Idade atual: 24 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, exame médico 5): 28/11/2017 - radiografia da coluna vertebral atestando presença
de escoliose dorso-lombar; artrodese estenose de coluna dorso-lombar com fixação metálica
transpedicular nos corpos vertebrais dorsais e lombares.
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*(Evento 1, laudo 6, fl. 1): 24/08/2017 - paciente com escoliose em coluna dorso-lombar de
convexidade à direita. Foi feita cirurgia de artrodese de coluna dorso-lombar há
aproximadamente 03 anos. Paciente está impossibilitado de realizar trabalhos pesados.

*(Evento 1, laudo 6, fl. 2): 13/01/2015 - laudo médico emitido pelo Sistema Integrado de
Trânsito atestando deformidade (agenesia) congênita de mão esquerda. Estrutura corporal
prejudicada com perda de função que compromete a capacidade de direção veicular, havendo
necessidade de adaptação do veículo. Aprovação para categoria B, C, D, E com restrições.

*(Evento 1, laudo 6, fl. 3): 01/04/2014 - laudo médico emitido de acordo com o Decreto n.
3.298/1999, pela Transportadora Jolivan, atestando deficiência física congênita de onde se
observa a ausência dos dedos (perda da capacidade de apreensão de mão esquerda).

d) Laudo SABI:

*(Evento 1, laudo 6, fl. 4): 26/10/2018 - periciado desempregado desde 2016. Portador de
malformação congênita da mão E, escoliose importante, com cirurgia há mais de 3 anos
(quando ainda se encontrava empregado), sem sinais de agudização. Não existe incapacidade
laborativa.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de Escoliose idiopática infantil, Outra dor crônica e Deformidade
congênita da mão que a incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer
atividade laborativa desde 2015. (...)

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora verteu contribuições entre 10/04/2014 e
05/11/2016, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 10/10/2018.

VOTO
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De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de empregado da empresa TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA, durante o
período compreendido entre 10/04/2014 e 05/11/2016 (evento 7, outros 2, fl. 4).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
18/12/2019 foi de que o demandante é portador de "Escoliose idiopática infantil, outra dor
crônica e deformidade congênita da mão" desde que nasceu, estando incapacitado de forma
total e definitiva para o trabalho desde 2015, devido à progressão da doença (evento 12, laudo
1).

Da análise dos laudos particulares, extrai-se que o autor realizou cirurgia de artrodese de
coluna dorso-lombar para tratamento da escoliose em 2015, no entanto, o laudo datado
de 24/08/2017 atesta que havia incapacidade apenas para realizar trabalhos pesados (Evento
1, laudo 6, fl. 1).
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Ademais, entre os documentos juntados pela parte, há um laudo datado de 13/01/2015,
emitido pelo Sistema Integrado de Trânsito atestando que, apesar da estrutura corporal
prejudicada, o autor possui aprovação para dirigir os veículos de categorias B, C, D, E, desde
que observadas as necessidades de adaptação dos veículos (Evento 1, laudo 6, fl. 2).

Observa-se, ainda, que o autor exerceu atividade laborativa remunerada na empresa
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA, mesmo após a realização do procedimento cirúrgico
em 2015, constando, no extrato do CNIS, o recolhimento das contribuições relativas a várias
competências do referido ano (Evento 7, outros 2, fl. 4).

Diante de todo o exposto, conclui-se que, conforme observou a perícia judicial,
há incapacidade decorrente de progressão da doença, desde 2015. No entanto, restou
demonstrado, pelas demais provas dos autos, que não se trata de incapacidade total, mas
parcial, sendo o quadro clínico do segurado compatível com a realização de determinadas
atividades. 

Assim, merece acolhimento a alegação do INSS no que diz respeito à viabilidade do processo
de reabilitação profissional, convindo ressaltar que o autor é jovem (24 anos), e possui
condições pessoais e sociais favoráveis à sua reinserção no mercado de trabalho, devendo, por
isso, ser-lhe oportunizada a capacitação profissional para atividades compatíveis com as suas
limitações. 

Por fim, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar, devendo-se
levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os sociais e os pessoais.
Sendo assim, não cabe ao Juízo determinar a reabilitação, mas sim o encaminhamento da
parte autora para a análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional,
conforme fixado no tema n. 177, da Turma Nacional de Uniformização, julgado em
21/02/2019.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora esteja
reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a reabilitação
profissional.
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No entanto, deve ser ressalvada a possibilidade de mudanças das circunstâncias fáticas que
não foram observadas no laudo pericial, como um eventual restabelecimento positivo de sua
saúde. Assim, o INSS também poderá cessar o benefício caso constatada a total recuperação
da capacidade laborativa para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa, ou ainda concluir pela transformação do benefício em aposentadoria por
invalidez, caso constatada a incapacidade total e permanente.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de realização de
novo exame pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, “O juiz
determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos, uma vez que
o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do segurado,
sendo suficiente a delimitação de sua conclusão, no que tange à possibilidade de reabilitação
da parte, nos termos ora propostos.

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em observância
ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos, tendo em vista
que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo, observada sua interpretação, em conjunto com as demais provas dos autos, no que tange
à possibilidade de reabilitação da parte, nos termos ora propostos. O mero inconformismo da
parte com o resultado do exame não deve ser confundido com causa para anulação da prova
pericial.

Para mais, revela-se improcedente a pretensão de delimitar a DIB na data do laudo pericial, na
medida que restou demonstrado pela prova técnica que a incapacidade remonta a período
anterior à DER. Não fosse isso, a jurisprudência do STJ "passou a rechaçar a fixação da Data
de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica prestar-se-
ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 555



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 206/457

5004965-06.2019.4.02.5002 500000681944 .V16 JESX51460© JES10861

mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou." (AgRg
no AREsp 760.911/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/10/2015, DJe 10/11/2015).

Quanto à multa cominatória, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado
Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a
observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e
somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) substituir o benefício de aposentadoria por
invalidez deferido nos autos pelo benefício de auxílio-doença, devendo este ser mantido até a
conclusão do programa de reabilitação profissional, após a análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação de eventual restabelecimento da saúde da
parte autora, para a sua função habitual, em nova perícia a ser realizada em sede
administrativa ou ainda até a sua transformação em aposentadoria por invalidez, caso
constatada a incapacidade total e permanente; 2) reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor
da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681944v16 e do código CRC 84c2d5d1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004965-06.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WESLEY LAEBER SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) substituir o
benefício de aposentadoria por invalidez deferido nos autos pelo benefício de auxílio-doença,
devendo este ser mantido até a conclusão do programa de reabilitação profissional, após a
análise administrativa de elegibilidade à reabilitação, ou até a constatação de eventual
restabelecimento da saúde da parte autora, para a sua função habitual, em nova perícia a ser
realizada em sede administrativa ou ainda até a sua transformação em aposentadoria por
invalidez, caso constatada a incapacidade total e permanente; 2) reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760204v2 e do código CRC bb06de04. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001518-07.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSIANE BARCELOS CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde
a data de cessação (11/07/2019), por ser a demandante portadora de epilepsia
refratária, síndrome de transtorno mental, excesso de convulsões e depressão.

Sentença (evento 57): julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu a
restabelecer auxílio-doença à parte autora a partir da data da cessação em 11/07/2019 (Evento
21, CNIS1), descontando-se os valores pagos a título de tutela antecipada, mantendo-se o
pagamento do benefício pelo menos até a reabilitação/recuperação da parte autora, com
pagamento dos atrasados.

Razões do recorrente - INSS (evento 62): requer a reforma da sentença para fixar a DCB na
forma da lei previdenciária, a fim de que o INSS não seja obrigado a efetuar nova perícia
administrativa antes da cessação do benefício, no caso de o segurado não efetuar pedido de
prorrogação.

Petição da autora (evento 70): requer que seja desmarcado o procedimento relativo ao
programa de reabilitação profissional já marcado pela autarquia previdenciária.

VOTO

No que tange à fixação da DCB, sabe-se que no julgamento do PEDILEF interposto no
processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da
controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência - "Saber quais são os reflexos das novas
regras constantes na MP nº 739/2016 (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991) na fixação da
data de cessação do benefício auxílio-doença e da exigência, quando for o caso, do pedido de
prorrogação, bem como se são aplicáveis aos benefícios concedidos e às demandas ajuizadas
em momento anterior à sua vigência." -, a TNU fixou tese que acolhe a pretensão do INSS,
consoante se vê:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº
767/2017 [DOU de 6.1.2017], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a
cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do
benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica. (Data do
julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

A conclusão do profissional médico designado para a perícia judicial realizada em 07/02/2020
foi de que não "é possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessário para que
o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho" (Evento 45,
perícia 1). Dessa forma, diante do entendimento firmado pela TNU em feito representativo de
controvérsia, e da regra prevista pelo art. 60, § 9º, da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei
n. 13.457/2017, ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."), fixo a DCB do
auxílio-doença deferido nestes autos em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da
data da sessão de julgamento deste recurso.

A autora deve ficar ciente de que, caso se considere incapacitada para o trabalho na época da
DCB, poderá, dentro dos 15 (quinze) dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício.

E uma vez fixada a DCB pretendida pelo recurso do INSS, restando superado o comando
sentencial que determinava a manutenção do "pagamento do benefício pelo menos até
a reabilitação/recuperação da parte", a despeito de ser reconhecido nos autos que sua
incapacidade é total (isto é, para toda e qualquer atividade), faz-se forçoso o acolhimento do
requerimento encaminhado no Evento 70, pelo que determino que o INSS se abstenha de
realizar o procedimento de reabilitação profissional da autora, devendo o benefício
deferido pelo juízo de primeiro grau ser mantido nos termos fixados por esta decisão
Colegiada. 

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.
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Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, para fixar
a DCB do auxílio-doença deferido nestes autos em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir
da data da sessão de julgamento deste recurso, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000659538v10 e do código CRC dbd1516d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001518-07.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSIANE BARCELOS CARVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: RENATA BARCELOS CARVALHO (OAB ES021361)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, para fixar a DCB do auxílio-doença
deferido nestes autos em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sessão de
julgamento deste recurso, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760208v2 e do código CRC fc23937b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001601-54.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSEBELIA FONSECA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão da aposentadoria por invalidez, ou
sucessivamente a concessão do auxílio-doença, a partir da data da perícia administrativa
(10/03/2017), por ser a demandante portadora de graves problemas no joelho e tornozelo.

Sentença (evento 38): julgou procedente a ação para conceder o benefício de auxílio-doença
NB 617.794.127-7 desde o requerimento ocorrido em 10/03/2017, convertendo-o em
aposentadoria por invalidez com DIB na prolação desta sentença.

Razões do recorrente – INSS (evento 45): requer a reforma da sentença para que seja
julgada improcedente a ação, alegando que a r. decisão julgou de forma contrária à perícia
judicial realizada nos autos, a qual atestou a plena capacidade laborativa da parte.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: empregada doméstica.

b) Idade atual: 60 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 6, fl. 1): 02/02/2018 - paciente apresenta artrose tornozelo E, diagnosticada
severa lesão cartilagem articular. Hoje, em tratamento e em uso de mobilização.

*(Evento 1, laudo 6, fl. 2): 15/09/2016 - paciente queixa dor, edema e grande limitação
funcional, apresenta osteoartrose nos joelhos e no tornozelo E. 

*(Evento 1, laudo 6, fl. 3): 12/08/2016 - paciente com artrose do joelho esquerdo, deverá se
submeter a artropatia total do joelho E (artrose).

*(Evento 1, laudo 6, fl. 5): 28/04/2017 - paciente com dor e limitação devido osteoartrose em
cervical, joelho e tornozelo. Tratamento com medicamentos e fisioterapia.
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*(Evento 1, laudo 6, fl. 6): 09/05/2017 - paciente com dor e limitação devido osteoartrose
joelho E e pé E. 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

Embora o perito judicial tenha atestado haver capacidade para o labor, ao Evento (10), Out1,
página 12, é possível ver que a autora recebeu benefício de auxílio-doença, de forma
ininterrupta, de 03/08/2009 a 15/04/2016.

No ponto, em consulta ao sistema Apolo, é possível observar que no ano de 2013 a autora
postulou contra o INSS a ação n.0000419-44.2013.4.02.5053. Nesse sentido, a perícia
realizada por ocasião daquele processo constatou incapacidade parcial e definitiva, em
virtude de lesões degenerativas dos joelhos e pé esquerdo (fls.56/57 do processo n.0000419-
44.2013.4.02.5053).

Além disso, a autora tem 59 anos, possui baixa escolaridade (2ª série), e trabalhava como
empregada doméstica, atividade que necessita de plena capacidade física.

Considerando esses pontos, o Código de Processo Civil de 2015, aclara a desvinculação do
Magistrado ao teor conclusivo da perícia:

Art. 371.  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento.

(...)

Art. 479.  O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar
as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Assim. concluo que a autora apresenta incapacidade para exercer sua função habitual, sob
pena de agravar as lesões apresentadas, e descarto a possibilidade de reabilitação da autora
em vista das condições pessoais acima descritas.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora recebeu benefício de auxílio-doença
durante o período compreendido entre 03/08/2009 e 15/04/2016 (evento 9, outros 1, fl. 12),
tendo requerido novo benefício por incapacidade em 10/03/2017, o qual foi indeferido por
parecer contrário da perícia administrativa (Evento 1, ofício/comunicação 7, fl. 2).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
13/03/2019 foi de que "a autora relata ter sofrido queda no trabalho com lesão nos joelhos e
tornozelos. Apresenta cicatrizes de cirurgia artroscópica nos joelhos com mobilidade
completa e sem derrame ou crepitação. Informou ter realizado cirurgia nos tornozelos sem
apresenta cicatrizes. Apresentou exames de ressonância do joelho e radiografia dos joelhos e
tornozelos com espaço articular preservado. Queixou dor na coluna lombar, não apresenta
alterações clínicas e tem exame de ressonância demonstrando processo degenerativo sem
compressões radiculares. Não há elementos que indiquem incapacidade laboral (...) Não
houve incapacidade em período inferior à perícia médica." (Evento 20, laudo 1).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante (evento 1, laudo 6), verifico que esses não foram capazes de infirmar as
conclusões tecidas no laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas
unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de
prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma
Recursal, restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o
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laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante
de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses
não evidenciadas neste caso.

Diante do exposto, conclui-se que merece reforma a sentença para julgar improcedentes os
pedidos veiculados na inicial, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a
existência de incapacidade laborativa que justifique a concessão do benefício. 

Ademais, não merece prevalecer sobre a conclusão da perícia realizada nos autos da presente
ação, a conclusão de laudo pericial distinto, realizado em outro processo, sob circunstâncias
diversas.

Quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores recebidos por força
de tutela de urgência antecipada, consigno que, a par de o STJ estar rediscutindo a tese
firmada no REsp n. 1.401.560/MT (Tema n. 692) nos autos da Petição n. 12.482/DF,
recentemente (6.2.2020), o plenário do STF reafirmou a irrepetibilidade da parcela
previdenciária (alimentar) recebida de boa-fé por força de tutela judicial, no julgamento
dos RE's 827.833, 381.367 e 661.256 (Tema n. 503 da Repercussão Geral), prestigiando o
posicionamento histórico desta Turma, no sentido de que é indevida a devolução das
parcelas recebidas pela parte autora por força da antecipação de tutela deferida nos
autos.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar
improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000674104v6 e do código CRC bbfe5ea1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001601-54.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSEBELIA FONSECA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRE CHAVES KOCH (OAB ES021835)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a ação, nos
termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760210v2 e do código CRC 8cf55519. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023239-21.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO ENDLICH (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 36) em face da sentença (evento
30) que julgou procedente a ação para condenar o réu a restabelecer o  benefício de auxílio-
doença NB 31/530.923.006-4 desde a cessação, em 3/9/2018, devendo encaminhar a autora
para o programa de reabilitação profissional. 

Requer o Recorrente que seja reformada a r. decisão para que seja fixado o termo final do
benefício, conforme dispõem os §§ 8º e 9º do Art. 60 da Lei 8.213/91.

VOTO

No que tange à fixação da DCB, sabe-se que no julgamento do PEDILEF interposto no
processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da
controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência - "Saber quais são os reflexos das novas
regras constantes na MP nº 739/2016 (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991) na fixação da
data de cessação do benefício auxílio-doença e da exigência, quando for o caso, do pedido de
prorrogação, bem como se são aplicáveis aos benefícios concedidos e às demandas ajuizadas
em momento anterior à sua vigência." -, a TNU fixou tese favorável à fixação da DCB,
consoante se vê:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº
767/2017 [DOU de 6.1.2017], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a
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cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do
benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica. (Data do
julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Sem embargo, a toda evidência, tal entendimento não deve ser aplicado na hipótese, como
a dos autos, em que a incapacidade apurada - a qual, ressalto, não foi impugnada no recurso -
é parcial e permanente.

Com efeito, na hipótese em que a incapacidade ensejadora do auxílio-doença é permanente,
não há que se falar em estimativa de recuperação, de modo a se autorizar a fixação prévia da
DCB - na forma definida pelos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n. 8.213/1991 e pela TNU, na
solução de seu tema representativo n. 164 -, na medida em que o quadro clínico apurado na
via judicial denota, justamente, que não haverá recuperação do avaliado estado de saúde.

Nesse sentido, a própria TNU, na análise de seu tema representativo n. 177, definiu que uma
vez constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, o segurado deverá ser
encaminhado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, somente
sendo possível ao INSS a revisão do benefício, sem a devida reabilitação, na hipótese "de
constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença", nos seguintes
termos:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença. (PEDILEF 0506698-
72.2015.4.05.8500/SE. Relatora Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff. Julgado
em 21/02/2019. Trânsito em 10/06/2019)

Desse modo, fazendo-se necessária a efetiva constatação de modificação das circunstâncias
fáticas após a decisão concessiva do benefício, o que somente será possível mediante a
respectiva avaliação pela perícia médica administrativa, não há que se falar em fixação de
DCB pelo ato concessivo do benefício neste caso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos
termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681738v4 e do código CRC c61e4938. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023239-21.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO ENDLICH (AUTOR)
ADVOGADO: TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO (OAB ES022102)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760216v2 e do código CRC dac84878. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003469-30.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício previdenciário por incapacidade,
desde a DER (01/10/2019), por ser o demandante portador de doenças psíquicas, físicas e
imunológicas (CID 10: F20.8, B24)

Sentença (evento 25): julgou procedente a ação para conceder o benefício de aposentadoria
por invalidez, com DIB em 01/10/2019, tendo afastado a conclusão da perícia judicial com
base na Súmula 78 da TNU, por ser o demandante portador de HIV, em razão de que esteve
aposentado por invalidez  por mais de 15 (quinze) anos.

Razões do recorrente –INSS (evento 32): requer a reforma da sentença para que seja julgada
improcedente a ação, alegando que a perícia atestou inexistência de incapacidade laborativa e
que o magistrado não pode presumir que o autor enfrenta preconceito social, pois não foi
comprovado nos autos que sua patologia é de conhecimento público.

Petição do autor (evento 43): aduz que o INSS reativou o benefício de aposentadoria por
invalidez anterior, diferentemente do que foi determinado na sentença. Requer que seja
implantado o benefício da forma correta, observada a DIB fixada na r. decisão (01/10/2019).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavrador.

b) Idade atual: 49 (quarenta e nove) anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 2, fl. 6): 27/09/2019 - paciente portador de doença mental delirante crônica
com alucinações presentes apesar da medicação, não responde com melhora suficiente. Não
há expectativa de cura. Não tem condição de exercer trabalho. 

*(Evento 1, laudo 2, fl. 7): 20/08/2018 - paciente é portador de síndrome da imunodeficiência
adquirida desde 2017. 
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A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 12, LAUDO1) constatou que a parte
autora possui Hipertensão Arterial (I10) e Transtorno Delirante (F22.0).

De acordo com o perito do juízo, a parte autora não apresenta incapacidade atualmente.

Pois bem.

A súmula 78 da TNU estabelece que, "comprovado que o requerente de benefício é portador
do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e
culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada
estigmatização social da doença."

No caso em tela, o segurado foi aposentado por invalidez em face do HIV de 27/06/2003 a
31/07/2018 (Evento 17, OUT3), por mais de 15 anos.

O autor reside em Baixo Guandu, cidade de tamanho diminuto, com aproximadamente 30 mil
habitantes. Em benefício por longo período, certamente é conhecido na localidade como
portador de HIV. Estigmatizado, seria reduzida a possibilidade de lograr ocupação laboral,
mormente a de lavrador, ambiente em que os atores, de modo geral, em razão da escolaridade
média, não detêm o esclarecimento necessário sobre o vírus.

Atento à realidade social, o legislador federal, por meio da Lei 13.847/2019, alterou a redação
do art. 43, §5º, da Lei 8.213/91, dispondo que "a pessoa com HIV/aids é dispensada da
avaliação referida no § 4º deste artigo."

Muito embora referido ato normativo tenha sido publicado (21/06/2019) após a cessação
administrativa do benefício (31/07/2018), a mens legis não pode ser desconsiderada. Com o
fito de preservar a dignidade da pessoa humana, princípio de estatura constitucional, tenho
que é imperioso afirmar a permanência da incapacidade com a cessação do benefício, em
2018.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor recebeu benefício de auxílio-doença de
26/04/2000 a 26/06/2003 e aposentadoria por invalidez de 27/06/2003 a 31/07/2018,
recebendo mensalidade de recuperação até 31/01/2020 (evento 17, outros 3 e 4).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
11/02/2020 foi de que o demandante é portador de "Hipertensão Arterial (I10). Transtorno
Delirante (F22.0)", no entanto, afirmou o perito que "não há incapacidade
atualmente" (evento 12, laudo 1).

Da análise dos laudos SABI, verifica-se que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade por quase 20 (vinte) anos, por ser portador do vírus HIV (evento 17, outros
3). A súmula 78 da TNU estabelece que, "comprovado que o requerente de benefício é
portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas
e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada
estigmatização social da doença."

No caso dos autos, conforme bem analisou o magistrado a quo, "o autor reside em Baixo
Guandu, cidade de tamanho diminuto, com aproximadamente 30 mil habitantes. Em benefício
por longo período, certamente é conhecido na localidade como portador de HIV.
Estigmatizado, seria reduzida a possibilidade de lograr ocupação laboral, mormente a de
lavrador, ambiente em que os atores, de modo geral, em razão da escolaridade média, não
detêm o esclarecimento necessário sobre o vírus."
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Diante do exposto, conclui-se que os elementos presentes nos autos se mostram suficientes
para afastar a conclusão do laudo pericial quanto à inexistência de incapacidade laborativa,
não havendo necessidade de nova produção de provas para aferir que o retorno do segurado
ao mercado de trabalho, após 20 (vinte) anos, nas condições em que se encontra, resta
prejudicado. Assim, não merece acolhimento a pretensão recursal do INSS para reforma da
sentença, devendo essa ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido do autor, encaminhado ao evento 43, verifico que, apesar de a sentença,
de fato, fazer referência ao benefício nº 6297721614, tal se refere a auxílio-doença (evento 17,
outros 4). Nesses termos, considerando que a Autarquia Previdenciária foi condenada a
implementar, em favor do autor, o benefício de aposentadoria por invalidez e, ainda, que na
DIB fixada, em 01/10/2019, o autor percebia a mensalidade de recuperação (Lei 8.213/1991,
art. 47) relativa à aposentadoria nº 1281181681, há de ser chancelado o cumprimento da
obrigação de fazer por parte do réu, informado ao evento 39, devendo ser observado,
quando da execução do julgado, o pagamento dos valores retroativos a 01/10/2019,
compensando-se a parcela já percebida a título de mensalidade de recuperação no respectivo
período, nos termos já definidos pela sentença - "abatendo-se valores eventualmente
recebidos por benefícios inacumuláveis outorgados nesse ínterim." (evento 25).

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000705718v12 e do código CRC a2803c85. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003469-30.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GUILHERME STINGUEL GIORGETTE (OAB MG095783)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760218v2 e do código CRC 96b0caf8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002073-24.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSENILDE TRINDADE VAGMACKER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 44) em face da sentença (evento
36) que julgou parcialmente procedente a ação para restabelecer o benefício de aposentadoria
por invalidez à parte autora desde a data da cessação. 

Requer o recorrente que seja reformada a sentença para que a data de início do benefício seja
fixada em 08/02/2020, data da realização da perícia médica.

VOTO

Compulsados os autos, verifica-se que a autora recebeu o benefício de aposentadoria por
invalidez durante o período compreendido entre 20/05/2003 e 11/01/2020 (evento 8, outros 2,
fl. 3). 

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
08/02/2020 foi de que a demandante é portadora de "Epilepsia e depressão", estando
incapacitada de forma total e permanente para o trabalho. No entanto, não soube o perito
especificar a data de início da incapacidade (evento 21, perícia 1, fl. 2).

Da análise dos laudos SABI, verifica-se que a incapacidade constatada na perícia judicial
decorre das mesmas doenças que ensejaram a concessão da aposentadoria em 2003, qual seja,
epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas (evento 8, outros 2, fls. 5-6), tendo
sido mantido o benefício por quase 13 anos em razão dos mesmos sintomas.

Diante do exposto, resta evidente a continuidade do estado incapacitante que ensejou a
concessão da aposentadoria, de modo que não merecem prosperar as razões do recorrente para
reforma da sentença, devendo ser mantida a DIB fixada pelo juiz a quo na data da cessação do
benefício (NB 122.145.000-7).

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.
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Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698745v3 e do código CRC b7974042. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002073-24.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSENILDE TRINDADE VAGMACKER (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760220v2 e do código CRC 9999c679. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001744-06.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUAREZ RAYMUNDO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por
invalidez NB 537.387.184-9, desde a data de cessação, por ser o demandante portador de
hiperprolactinemia, cegueira e visão subnormal, neurite óptica.

Sentença (evento 30): julgou procedente a ação para restabelecer o benefício de
aposentadoria por invalidez à parte autora, com DIB em 13/06/2018.

Razões do Recorrente - INSS (evento 38): requer a reforma da sentença para que seja
julgada improcedente a ação, alegando que a perícia médica judicial atestou a existência de
incapacidade parcial.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: confeiteiro.

b) Idade atual: 56 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 9): 05/07/2019 - paciente com diagnóstico de prolactinoma operado em
2003, com quadro clínico de déficit visual pós cirurgia.

*(Evento 1, laudos 11 e 13): 09/06/2018 - paciente portador de sequela visual bilateral devido
a cirurgia para retirada de macioprolactinoma. Olho direito com acuidade visual 20/50 e olho
esquerdo com cegueira total, sem percepção luminosa em virtude de neurite óptica. 

*(Evento 1, laudo 15): 20/03/2019 - paciente com diagnóstico de macroprolactinoma,
histórico de cirurgia. Apresenta amaurose em olho esquerdo e turvação visual em olho direito.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:
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No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 19, PERÍCIA1) constatou que a parte
autora possui cegueira em olho esquerdo e visão subnormal no olho direito CID 10 H54.1.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade parcial e permanente.
Ademais, afirmou que esta teve início em março de 2004.

O perito destacou que o quadro apresentado pelo autor durante o exame médico pericial
remonta ao início do tratamento. Outrossim, o periciado asseverou ter cumprido programa de
reabilitação do INSS no período de 11/09/2009 a 12/12/2009. Ora, o conjunto fático não se
alterou desde a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, de modo que entendo
pela sua permanência. (...)

Considerando que a DII fixada pelo perito é anterior à última DCB, acredito estar
demonstrada a permanência da incapacidade laboral para a fixação da DIB em 13/06/2018
(um dia após a cessação do benefício previdenciário nº 537.387.184-9).

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do artigo 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.
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Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora recebeu benefício de auxílio-doença
durante o período de 15/06/2009 a 10/09/2009, e aposentadoria por invalidez, de  11/09/2009
a 12/12/2019 (evento 38, outros 2, fl. 18). O autor informou, ainda, ter cumprido programa de
reabilitação do INSS no período de 11/09/2009 a 12/12/2009 (evento 19, perícia 1, fl. 2).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
11/10/2019 foi de que o demandante é portador de "cegueira no olho esquerdo e visão
subnormal no olho direito", estando incapacitado para o trabalho de forma parcial e definitiva
desde março de 2004, data da cirurgia para tratamento de tumor cerebral (evento 19, perícia
1).

Acerca da matéria, assevero que, em casos de incapacidade parcial e definitiva, deve ser
concedida a reabilitação profissional, conforme dispõe o artigo 89 da Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os aspectos
sociais e pessoais.

No caso sob exame, o autor possui idade avançada (56 anos), baixa escolaridade (primeiro
grau), e esteve afastado do trabalho por mais de 10 anos, recebendo benefício por
incapacidade. Assim, conclui-se que a reinserção do autor no mercado de trabalho se mostra
prejudicada, quando consideradas suas condições pessoais e sociais em conjunto com o
diagnóstico de incapacidade permanente.

Diante do exposto, não merecem prosperar as razões da parte recorrente para reforma da
sentença, pois o recorrido faz jus ao restabelecimento do benefício pleiteado.

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
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do código verificador 500000696976v3 e do código CRC cff238a9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001744-06.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUAREZ RAYMUNDO (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA (OAB ES021863)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760222v2 e do código CRC 5b95132f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000437-80.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIENE DOS SANTOS SOEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença, desde a DER
(16/06/2011), c/c conversão em aposentadoria por invalidez, por ser a demandante portadora
de aneurisma cerebral não-roto (CID I67.1) e neoplasia benigna do corpo carotídeo (CID
D35.5).

Sentença (evento 24): julgou procedente a ação para conceder o benefício de aposentadoria
por invalidez, com início do benefício (DIB) em 06/03/2020, uma vez que a perícia médica
judicial atestou a existência de incapacidade total e temporária desde 13/02/2020, e que a
recuperação para o labor depende de tratamento cirúrgico, sendo proibido constranger a parte
autora a se submeter à intervenção cirúrgica.

Razões do recorrente – INSS (evento 29): requer a reforma da sentença para que seja
afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando que aposentar a parte recorrida
por invalidez sem provas concretas de que ela realmente não quer se submeter a tratamento
cirúrgico é uma precipitação e que a recusa injustificada ou por motivos pessoais para não se
submeter à cirurgia não enseja à concessão da aposentadoria por invalidez.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: costureira.

b) Idade atual: 48 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 6, fl. 1): 05/02/2020 - paciente queixa de tonteira, cefaleia. Portadora de
tumor glômico carotídeo direito e aneurisma de artéria cerebral média esquerda. Indicado
tratamento cirúrgico.

*(Evento 1, laudo 6, fl. 2): 09/01/2020 - paciente portadora de tumor em carótida, com quadro
de vertigens frequentes. 
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*(Evento 1, laudo 6, fls. 3-4): 13/02/2020 - paciente portadora de tumor de corpo carotídeo
direito há pelo menos 06 (seis) anos. Apresenta também aneurisma de artéria cerebral
anterior. Aguardando tratamento específico com neurocirurgião, por hora não será submetida
a cirurgia de tumor glômico. 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 11, LAUDO1) constatou que a parte
autora possui Tumor Glômico (D35.5), Hipertensão Arterial (I10) e Aneurisma de Artéria
Cerebral Média Esquerda (I67.1).

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade total e temporária.
Ademais, afirmou que esta teve início em 13/02/2020.

Embora tenha sido dito que a incapacidade é temporária, a recuperação para o labor depende
de tratamento cirúrgico, o qual é optativo (art. 15 do Código Civil e art. 101 da lei 8.213/91).
Considerando que é defeso constranger a parte autora a se submeter à intervenção cirúrgica,
a limitação funcional deve ser considerada definitiva e não somente temporária. 

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento de incapacidade
permanente pelo fato de a recuperação da parte autora para o labor depender de tratamento
cirúrgico. 

Sustenta o INSS que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, neste caso,
depende de recusa expressa e justificada da parte autora a se submeter ao procedimento
cirúrgico.

Acerca da matéria, observo que assim dispõe o art. 101 da Lei 8.213/91: 

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue,
que são facultativos.

Pois bem, a conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada
em 14/03/2020 foi de que a incapacidade da parte é total e temporária, passível de reversão
por cirurgia neurológica para tratamento do aneurisma (evento 11, laudo 1, fl. 4, quesito nº
16). No entanto, da leitura do dispositivo acima, extrai-se que ninguém pode ser coagido a
passar por intervenção cirúrgica a fim de recuperar sua capacidade laborativa.

Nesses termos, faz-se necessário o reconhecimento da incapacidade permanente da parte
autora, convindo ressaltar que o texto legal não menciona a necessidade de recusa expressa e
justificada do segurado a se submeter aos procedimentos facultativos. 

Diante do exposto, conclui-se que não merecem prosperar as razões do INSS para reforma da
sentença, devendo essa ser mantida por seus próprios fundamentos.

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000659732v13 e do código CRC 5de2180d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000437-80.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCIENE DOS SANTOS SOEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: WENDELL CHIEPPE SILVA AMBROZINE (OAB ES024845)
ADVOGADO: GIOVANI PABLO ZAMPROGNO (OAB ES020292)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação supra, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760224v2 e do código CRC 4a2b3533. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007307-87.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILDA VIEIRA FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por invalidez desde
08/10/2018, por ser a demandante portadora de síndrome do túnel do carpo (CID 10 G56.0),
dor articular (CID 10 M25.5), outros transtornos especificados da sinóvia e do tendão (CID 10
M67.8), sinovite e tenossinovite (CID 10 M65) e gonartrose (CID 10 M17).

Sentença (EVENTO 23): julgou procedente a ação para condenar o INSS a conceder o
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com DIB em 1º.1.2020. O juízo
sentenciante deferiu, também, a medida antecipatória de tutela e determinou a implantação do
benefício no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de atraso, bem como determinou a atualização das parcelas
atrasadas mediante a incidência do IPCA-E.

Razões do recorrente – INSS (EVENTO 28): sustenta que não restou comprovada a
incapacidade ensejadora do benefício, sendo lacônico o laudo que embasou a procedência da
ação, razão pela qual, caso não seja julgada improcedente a demanda, deverá ser decretada a
nulidade da sentença e determinada a produção de nova prova técnica por outro perito. Alega
que o caso foi decidido com base em ocorrência de outros processos. Aduz que a DIB deve
ser fixada na data do laudo pericial. Requer, por fim, a revogação da multa processual
previamente cominada, ou a sua redução, e a dilação do prazo para cumprimento da medida,
bem como a alteração do índice de correção monetária, a fim de que a atualização das
parcelas observe o INPC.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: doméstica/auxiliar de serviços gerais;

b) Idade atual: 57 (cinquenta e sete) anos;

c) Escolaridade: oitava série;

d) Laudos/exames médicos particulares:
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*(EVENTO 1, Anexo 7, fl. 2): laudo médico, datado em 7.1.2019, informando que a autora
apresenta limitação funcional em membro superior direito, estando inapta para o exercício de
atividades laborais por mais 90 (noventa) dias;

*(EVENTO 1, Anexo 8, fl. 1): laudo médico, datado em 12.7.2019, informando que a autora é
portadora de papiloflebite em olho direito, e encaminhando para cardiologista para
investigação de fatores de risco para trombose;

*(EVENTO 1, Anexo 8, fl. 2): resumo de alta, datado em 30.7.2019, informando que a autora
foi submetida a tratamento cirúrgico de tenolise de flexor de dedo médio da mão direita;

A sentença julgou procedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de dor articular, outros transtornos especificados da sinóvia e do tendão e
abscesso da bainha tendínea, que a incapacitam de forma total e permanente para o exercício
de qualquer atividade laborativa desde 07/01/2019.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte gozou de auxílio-doença previdenciário no período
compreendido entre 08/10/2018 e 31/12/2019, restando comprovado o atendimento aos
supracitados requisitos.

 Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento à pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 01/01/2020, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6251268011, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei n. 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da
República.
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A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei n. 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei n. 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso sob exame, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurado são
fatos incontroversos. A controvérsia cinge-se, então, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho.

A autora esteve em gozo de auxílio-doença no período de 8.10.2018 até 31.12.2019 (EVENTO
1, Anexo 10, fl. 6).

A perícia judicial, realizada em 17.3.2020 (EVENTO 14, Laudo 1), informou que a autora "é
Portadora de gonartrose bilateral e limitação no membro direito. Apresenta alterações
importantes ao exame físico \ mental e aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial
atual fora concluído que a autora possui incapacidade Total para qualquer atividade
laborativa, de forma definitiva.", desde 7.1.2019.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de realização de
novo exame pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, “O juiz
determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos, uma vez que
o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do segurado. 
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Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em observância
ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos, tendo em vista
que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser confundido
com causa para anulação da prova pericial.

Nesses termos, observo que as conclusões da perita se deram com base em exame físico
realizado e na análise de documentação médica constante dos autos, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Estabelecida essa premissa, faz-se forçosa a manutenção da condenação do INSS ao
pagamento da aposentadoria por invalidez deferida pelo juízo sentenciante, diante
do reconhecimento da incapacidade total e definitiva da autora (EVENTO 14, Laudo
1, quesito 7 do INSS).

Quanto ao pedido de alteração da DIB, a jurisprudência do STJ "passou a rechaçar a fixação
da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto a prova técnica
prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do
novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se
instalou." (AgRg no AREsp 760.911/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015). Não fosse isso, no caso dos autos, como
a perita judicial expressamente fixou a data do início da incapacidade em 7.1.2019, a parte
esteve em gozo de auxílio-doença no período de 8.10.2018 até 31.12.2019, e o juízo
sentenciante fixou a DIB em 1º.1.2020, o recurso do INSS também não merece ser
acolhimento neste ponto.

No que tange à multa por descumprimento da ordem de urgência, chamo atenção que, pelo
tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz
integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a
reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de
ordens judiciais – APSDJ.

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às
ordens emanadas do Judiciário, de modo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das
astreintes, para o caso de descumprimento, pelo que entendo que seria desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado, em R$ 500,00 (quinhentos reais), razão pela qual a reduzo para
R$ 100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura e fixo o
prazo de 30 (trinta) dias úteis para o cumprimento da obrigação imposta na sentença.
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Quanto à correção monetária, assevero que o próprio Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com deliberação do CJF datada de dezembro de 2013, já afastou a aplicação da TR, devendo
ser observado o IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as previdenciárias, na
forma do Manual acima. Tratando-se de parcela atinente à aposentadoria por invalidez, o
recurso merece acolhimento neste tópico.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
n. 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO do INSS para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO a fim de ampliar o prazo para cumprimento da tutela deferida para 30
(trinta) dias úteis e reduzir a multa cominatória para R$ 100,00 (cem reais) ao dia de
atraso no cumprimento da tutela, bem como para definir o INPC como índice de
correção monetária a ser aplicado na espécie, nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000675502v8 e do código CRC 7f2d7c8d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007307-87.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILDA VIEIRA FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO do INSS para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de ampliar o prazo
para cumprimento da tutela deferida para 30 (trinta) dias úteis e reduzir a multa cominatória
para R$ 100,00 (cem reais) ao dia de atraso no cumprimento da tutela, bem como para definir
o INPC como índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760252v2 e do código CRC 839bf134. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003685-97.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROZENIL LAEBER DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por invalidez, desde
17.10.2013, ou ao restabelecimento do auxílio-doença n. 6037899286, cessado em 14.4.2014,
por ser o demandante portador de lumbago com ciática, de transtornos de discos lombares e
de outros discos intervertebrais com radiculopatia e de instabilidades da coluna vertebral.

Sentença (EVENTO 43): julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a
restabelecer o auxílio-doença NB 6037899286, desde a cessação indevida, o qual somente
poderá ser cessado após a constatação da plena capacidade por perícia realizada
independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação.

Razões do recorrente – INSS (EVENTO 58): sustenta que a pretensão de rever o ato
administrativo que cessou o benefício restou fulminada pela prescrição quinquenal. Alega que
a data de início da incapacidade (DII) foi apurada em 2.7.2019, pelo que a data de início do
benefício (DIB) deveria ser fixada na data de sua citação, não havendo justificativa para a
alteração das conclusões do laudo judicial promovida pela expert. Afirma que a conclusão
acerca da manutenção da incapacidade de forma contínua desde 2014 contraria o próprio
histórico laboral do recorrido. Argumenta que o autor inclusive estava trabalhando quando da
prolação da sentença em atividade compatível com seu estado de saúde. Alternativamente,
aduz que se faz imperativa a fixação prévia de data de cessação do benefício (DCB), bem
como a exclusão das parcelas correspondentes aos períodos nos quais o segurado exerceu
atividade remunerada.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: motorista;

b) Idade atual: 49 anos;

c) Escolaridade: ensino fundamental incompleto;

d) Laudos/exames particulares:
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(EVENTO 1, Anexo 5, fl. 7): raio x da coluna lombar, datada em 16.4.2014, indicando a
existência de espondilodiscoartrose lombar com pinçamento do espaço discal entre C4/C5;

(EVENTO 1, Anexo 5, fl. 10): ressonância magnética da coluna lombar, datada em 27.11.2014,
indicando a existência de alterações degenerativas e discopatias degenerativas;

(EVENTO 1, Anexo 7, fls. 2-3): ressonância magnética da coluna lombar, datada em
22.6.2017, indicando a existência de desvio escoliótico lombar, espondilodiscoartropatia
lombar degenerativa e alterações discais;

(EVENTO 1, Anexo 7, fl. 5): radiografia da coluna cervical, datada em 27.4.2018, indicando a
existência de uncoartrose incipiente;

(EVENTO 1, Anexo 7, fl. 7): ressonância magnética da coluna cervical, datada em 11.5.2018,
indicando a existência de leves alterações degenerativas, discopatia degenerativa cervical
difusa, pequena hérnia posterolateral direita e leves abaulamentos;

(EVENTO 1, Anexo 8, fl. 1): ressonância magnética do joelho direito, datada em 17.9.2018,
indicando a existência de alteração degenerativa, pequeno derrame articular e
condromalácia patelar grau II;

(EVENTO 1, Anexo 8, fls. 6): ressonância magnética da coluna lombar, datada em 21.5.2019,
indicando a existência de alterações e discopatia degenerativas, bem como pequenas hérnias;

(EVENTO 1, Anexo 8, fl. 8): radiografia da coluna lombar, datada em 11.6.2019, indicando a
existência de discreta escoliose lombar e espondilodiscoartrose lombar;

(EVENTO 1, Anexo 8, fl. 10): relatório ortopédico, datado em 2.7.2019, atestando que o autor
é portador de quadro de dor lombar com irradiação para membro inferior direito, cervicalgia e
espondilodiscoartrose cervico-lombar e não possui condições de exercer suas funções
laborativas por tempo indeterminado.

(EVENTO 1, Anexo 10, fl. 1): indicação médica, datada em 16.8.2018, para realização de
cirurgia de hérnia discal.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido com base na seguinte
fundamentação, naquilo que interessa ao julgamento do recurso:

Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a parte autora é
portadora de lumbago com ciática, cervicalgia e transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com radiculopatia, que a incapacitam de forma total e temporária para
o exercício de suas atividades laborativas habituais desde 02/10/2013 (Evento 33, Laudo 1).

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 08 (oito) meses para reavaliação.
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Pois bem.

Inicialmente, insta registrar que a parte autora impugnou o laudo pericial no tocante à
natureza temporária atestada pela perito judicial.

Porém, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório
coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo
médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias geram a
incapacidade total e definitiva da parte requerente. 

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei n. 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da
República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei n. 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei n. 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, por meio de ação proposta em 4.8.2019, o autor pleiteou a concessão de
aposentadoria por invalidez, desde 17.10.2013, ou o restabelecimento do auxílio-doença n.
6037899286, cessado em 14.4.2014, sendo este último pedido deferido pelo juízo
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sentenciante. Apenas o INSS impugnou a sentença.

Segundo se observa do seu CNIS (EVENTO 9, Outros 2, fls. 4-13), o autor esteve em gozo
do auxílio-doença n. 6037899286 no período de 17.10.2013 a 14.4.2014, sendo o único
benefício previsto, além desse, no respectivo relatório, o auxílio-doença n. 6286667524, com
data de entrada do requerimento administrativo (DER) em 7.7.2019 (EVENTO 9, Outros 2, fl.
1), o qual foi indeferido por parecer contrário da perícia médica. Da análise do documento,
vê-se, ainda, que o autor possuiu vínculo empregatício no interstício de 5.12.2012 até
10.6.2019 - portanto, até o mês que antecedeu a DER do auxílio-doença n. 6286667524.

Acerca da prescrição incidente sobre a pretensão de revisar o ato de cessação do benefício,
sabe-se que, na análise do tema n. 57 dos recursos representativos de controvérsia da sua
jurisprudência ("Saber se há incidência da prescrição do fundo de direito para os casos em
que transcorrido o prazo de 5 anos no período compreendido entre o cancelamento
administrativo do auxílio-doença e o ajuizamento da ação."), a TNU assentou que "Não
ocorre prescrição do fundo de direito quando, entre o cancelamento administrativo do
auxílio-doença e o ajuizamento da ação, decorrem mais de 5 anos." (PEDILEF 0508032-
49.2007.4.05.8201/ PB. Relator Juiz Federal Adel Américo Dias de Oliveira. Julgado em
25.4.2012).

Nada obstante, assim tem se manifestado, recentemente, a jurisprudência da Segunda Turma
do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO NEGADO PELA
ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o restabelecimento de
auxílio-doença. II - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "embora o direito
material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa
direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato
administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto
20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-
doença" (REsp 1725293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
10/4/2018, DJe 25/5/2018). Outro precedente: REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 28/5/2014. III - No caso dos
autos, a parte ora recorrida objetiva o restabelecimento de auxílio-doença, inscrito sob o
registro NB 520.026.305-7, com data inicial em 26.3.2007, cessado administrativamente pelo
INSS em 25.6.2007. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da
data da cessação do benefício, em 14.8.2014, o que impõe o reconhecimento da prescrição. 
IV - Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de o autor pleitear novo benefício de auxílio-
doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em
que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos para o
benefício, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa. V -
Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp 1756827/PB,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe
17/12/2018)
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Nesses termos, considerando a submissão da jurisprudência da TNU ao posicionamento do e.
STJ, bem como que, apesar de o auxílio-doença n. 6037899286 haver sido cessado em
14.4.2014, a ação somente foi proposta em 4.8.2019, faz-se forçoso reconhecer que a
pretensão de restabelecimento do aludido benefício, quando da propositura da demanda, já se
encontrava fulminada pela prescrição.

A despeito dessa conclusão, tendo em vista que "quando se trata de restabelecimento de
auxílio-doença cessado pelo INSS, quando, decorridos mais de cinco anos da negativa, pela
cessação do referido benefício, ocorre a prescrição do direito de ação de obter o
restabelecimento daquele específico benefício, sem prejuízo, todavia, de que o segurado
possa formular novo pedido de benefício." (REsp 1725293/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018), e que o
autor também formulou o requerimento administrativo do auxílio-doença n. 6286667524, em
7.7.2019, resta perquirir se tal benefício se faz devido.

Para tato, observo que, no laudo judicial relativo ao exame realizado em 16.10.2019
(EVENTO 12), a expert do juízo informou que o autor  "refere problema de coluna- hérnia de
disco desde 2013 e agora esta em crise e irradia para os membros inferiores (...) Não está
trabalhando desde junho." Disse, ainda, que o autor é portador de lumbago com ciática,
cervicalgia, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia, e "possui incapacidade Total para qualquer atividade laborativa, de forma
temporária por 8 meses.", desde 2.7.2019, conforme laudo emitido por especialista médico.
Tais informações foram confirmadas no laudo complementar apresentado ao EVENTO 27, em
resposta ao pedido de esclarecimentos formulado pelo INSS. 

A despeito disso, no novo laudo apresentado ao EVENTO 33, agora em resposta ao
esclarecimento solicitado pelo demandante, a perita informou que houve erro de digitação no
laudo original (no caso, nos dois), pelo que retificou as datas do início da doença e da
incapacidade para aquelas referidas na perícia administrativa do INSS - respectivamente,
em 1º.1.2010 e 2.10.2013.

Não há como acolher, no entanto, a retificação levada a cabo, sem maiores justificativas, no
que tange ao DII. A um porque, diferentemente do que consignou a expert, a fixação inicial
da DII em 2.7.2019 não se deu por erro de digitação, mas com amparo no relatório emitido
por especialista nesta data, juntado aos autos pelo autor (EVENTO 1, Anexo 8, fl. 10). A dois
porque não há nos autos qualquer outro laudo médico que indique a manutenção da
incapacidade reconhecida pela Autarquia Previdenciária em 2013 até a data a que fez
referência o aludido ortopedista, sendo juntado pela parte, no período, apenas exames
médicos - de onde se infere a existência de doenças, mas não da incapacidade. A três porque o
próprio histórico laboral da parte (vínculo empregatício de 5.12.2012 até 10.6.2019) e a
inexistência de outros pedidos de benefício no extenso período depõe contra essa conclusão.
A quatro porque, ante a inexistência de outras provas, reconhecer que a DII remonta a 2013
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com base no laudo SABI que, àquela época, reconheceu a existência da incapacidade
(EVENTO 9, Outros 2, fl.14), ignora a existência dos laudos administrativos emitidos em
14.4.2014 e 11.7.2019 (EVENTO 9, Outros 2, fls.16-17), em sentido oposto.

Nesses termos, reputo que a DII deve ser fixada em 2.7.2019. Por consequência, a DIB
deverá ser fixada nessa data, tendo em vista a regra prevista pelo art. 60 da Lei n.
8.213/1991 e o fato de o requerimento administrativo haver sido formulado em 7.7.2019
(menos de 30 dias). 

No que tange à fixação da DCB, sabe-se que no julgamento do PEDILEF interposto no
processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da
controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência - "Saber quais são os reflexos das novas
regras constantes na MP nº 739/2016 (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991) na fixação da
data de cessação do benefício auxílio-doença e da exigência, quando for o caso, do pedido de
prorrogação, bem como se são aplicáveis aos benefícios concedidos e às demandas ajuizadas
em momento anterior à sua vigência." -, a TNU fixou tese que acolhe a pretensão do INSS,
consoante se vê:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os
benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº
767/2017 [DOU de 6.1.2017], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a
cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do
benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica. (Data do
julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

A conclusão do profissional médico designado para a perícia judicial realizada em
16.10.2019 foi de que o autor necessitaria de oito meses para se recuperar. Dessa
forma, diante do entendimento firmado pela TNU em feito representativo de controvérsia, e
da regra prevista pelo art. 60, § 8º, da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei
n. 13.457/2017, ("Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-
doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício."), por princípio, a DCB do auxílio-doença deferido nos autos deveria ser fixada
em 16.6.2020.
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Sem embargo, sabe-se que a parte autora possui o direito de requerer a prorrogação do
benefício dentro dos 15 (quinze) dias que antecedem a DCB, nos termos do  art. 60, § 9º, da
Lei n. 8.213/1991, c/c art. 78, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999, e com o art. 304, § 2º, I, da
Instrução Normativa INSS n. 77/2015. Nesses termos, faz-se indevida a fixação da DCB na
aludida data, sob pena de ser furtado da parte o direito legalmente previsto de postular a
prorrogação de seu benefício, já que referido marco temporal é anterior a este julgamento, no
qual está sendo fixada a DCB.

Acolho, no ponto, a inteligência da orientação constante do Enunciado n. 120 do Fórum
Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região (FOREJEF), segundo o qual "A
data de cessação do benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o
segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz." Fixo,
nesses termos, a DCB do benefício concedido nos autos em 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da presente sessão de julgamento.

Por fim, não prospera a pretensão de exclusão do benefício no período em que a parte
eventualmente exercer atividade remunerada, porquanto "É possível o recebimento de
benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada
quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em
que trabalhou." (Enunciado n. 72 da TNU). No mesmo sentido se manifestou o STJ, no
julgamento do seu tema repetitivo de n. 1.013.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO do INSS para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de: 1) alterar a DIB deferido nos autos para 2.7.2019; e 2) fixar a
DCB do auxílio-doença deferido em 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da
presente sessão de julgamento, de modo a oportunizar à parte o pedido de prorrogação
do benefício, nos 15 (quinze) dias que antecedem a cessação, caso ainda se considere
incapaz nessa data.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000727101v29 e do código CRC bbebd646. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003685-97.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROZENIL LAEBER DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO do INSS para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: 1) alterar a
DIB deferido nos autos para 2.7.2019; e 2) fixar a DCB do auxílio-doença deferido em 45
(quarenta e cinco) dias, contados da data da presente sessão de julgamento, de modo a
oportunizar à parte o pedido de prorrogação do benefício, nos 15 (quinze) dias que antecedem
a cessação, caso ainda se considere incapaz nessa data, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760256v2 e do código CRC 175ab715. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 0032572-85.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUIZA BORGES FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão/restabelecimento de auxílio-doença e/ou
aposentadoria por invalidez, por ser a demandante portadora de gonartrose não especificada
(CID 10 17.9).

Sentença (evento 87): julgou procedente a ação para restabelecer o auxílio-doença da parte,
desde a data da indevida cessação do benefício (17.4.2017), convertendo-o em aposentadoria
por invalidez, a contar da data da sentença.

Razões do recorrente – INSS (evento 95): requer a reforma da sentença para que seja
afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando que aposentar a parte recorrida
por invalidez sem provas concretas de que ela realmente não quer se submeter a tratamento
cirúrgico é uma precipitação e que a recusa injustificada ou por motivos pessoais para não se
submeter à cirurgia não enseja à concessão da aposentadoria por invalidez. Afirma que sequer
houve a indicação de que a cirurgia seria o único método de tratamento.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: faxineira;

b) Idade atual: 60 (sessenta) anos;

c) Escolaridade: não alfabetizada.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

A primeira perita, especialista em medicina do trabalho, disse no evento 19 que a autora se
queixa de dores difusas pelo corpo. No entanto, disse que não é possível precisar sobre a
incapacidade da autora sem diagnóstico definido. Necessita de iniciar processo diagnóstico,
necessita consultar com reumatologista, ortopedista, realizar exames de sangue e de imagem.

O laudo pericial apresentado, produzido por médico ortopedista, no evento 64, aponta no
sentido de que a requerente é portadora de processo degenerativo da coluna e dos ombros.
Apresentou exames dos ombros, realizado recentemente, demonstrando lesão tendinosa de
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indicação para tratamento cirúrgico. Relatou ter agendamento para cirurgia no ombro direito
em 27/11/18. Há incapacidade parcial para atividades com esforço, em caráter temporário.
Concluiu que há incapacidade temporária e parcial para atividades com esforço sobre os
ombros. Afirmou que a autora tem indicação para cirurgia com bom prognóstico.

A autora recebeu benefício de auxílio-doença no período de 23/01/2017 a 16/04/2017 (evento
76). 

O perito disse que havia incapacidade há 4 meses quando apresentou exames comprovando as
lesões de indicação para tratamento cirúrgico. A perícia foi realizada em 08/11/2018 (evento
64). 

A partir do relato do perito, é possível concluir que as limitações ortopédicas
do demandante só poderiam ser revertidas por procedimento cirúrgico, o que indica o
caráter permanente das limitações apontadas.

Ocorre que tal tratamento é de natureza facultativa, nos termos do artigo 101 da Lei 8.213/91,
não podendo ser a pessoa obrigada a se sujeitar a procedimento que envolve um grau de risco
considerável e possibilidade de sequelas definitivas. (...)

Neste sentido, uma vez constatada que a afecção que está a incapacitar a demandante depende
de cirurgia para solução, deve ser-lhe concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez,
pois, fazer de modo contrário, diga-se, conceder apenas o benefício temporário do auxílio-
doença, seria o mesmo que compelir a beneficiária, ainda que indiretamente, a submeter-se a
este tipo de tratamento que, por lei, é facultativo.

(...)

Ressalto que a autora possui 59 anos de idade, não é alfabetizada e trabalhou como
faxineira desde os 17 anos de idade. 

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia recursal ao reconhecimento de incapacidade
permanente pelo fato de a recuperação da parte autora para o labor depender de tratamento
cirúrgico. 

Sustenta o INSS que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, neste caso,
depende de recusa expressa e justificada da parte autora a se submeter ao procedimento
cirúrgico.

Acerca da matéria, observo que assim dispõe o art. 101 da Lei 8.213/91: 

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue,
que são facultativos.

Pois bem, a conclusão do profissional médico designado pelo Juízo, na segunda perícia
realizada em 8.11.2018, foi de que a incapacidade da parte é parcial, para atividades com
esforço, e temporária, passível de reversão por cirurgia (EVENTO 64). Diferentemente do que
alega o réu, segundo a perícia judicial, a recuperação da autora somente se dará após a
realização de procedimento cirúrgico (quesitos o e r).

No entanto, da leitura do dispositivo acima, extrai-se que ninguém pode ser coagido a passar
por intervenção cirúrgica a fim de recuperar sua capacidade laborativa. Nesses termos, faz-se
necessário o reconhecimento da incapacidade permanente da parte autora, convindo
ressaltar que o texto legal não menciona a necessidade de recusa expressa e/ou justificada do
segurado a se submeter aos procedimentos facultativos.
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No mais, as condições pessoais da autora, que conta com 60 (sessenta) anos de idade, somente
possui experiência em atividade que exige esforço físico (faxineira) e não é alfabetizada, são
favoráveis a sua aposentação, nos termos do Enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência da
TNU.

Diante do exposto, conclui-se que não merecem prosperar as razões do INSS para reforma da
sentença, devendo essa ser mantida por seus próprios fundamentos.

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000672388v7 e do código CRC aaf5f36b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 0032572-85.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA LUIZA BORGES FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760262v2 e do código CRC d89a7b7a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021829-25.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VERA LUCIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença, desde
a data da cessação (09/09/2019), c/c conversão em aposentadoria por invalidez, por ser a
demandante portadora de artrite de mãos, pernas, ombros e joelhos, fibromialgia e osteoartrite
cervical.

Sentença (evento 47): julgou improcedente a ação, com base na perícia médica judicial que
atestou a inexistência de incapacidade laborativa.

Razões do recorrente – autora (evento 52): requer a reforma da sentença para que seja
julgada procedente a ação e concedido o benefício pleiteado, ou a anulação da r. decisão para
realização de novo exame pericial com médico especialista em reumatologia ou ortopedia.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: do lar.

b) Idade atual: 67 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 7, fl. 1): 17/07/2019 - paciente submetida a tratamento de aneurisma
cerebral, queixa recente de cervicalgia com irradiação para membros inferiores com eventual
parestesia.

*(Evento 1, laudo 7, fl. 2): 28/08/2019 - paciente em acompanhamento reumatológico com
diagnóstico de fibromialgia e osteoartrite cervical. Relata muitas dores no corpo e
principalmente na região cervical. Sem previsão de alta.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:
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A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou fibromialgia,
osteoartrose primária generalizada e cervicalgia (evento 33, quesito 3). Afirmou que a autora
possui aptidão para exercer a atividade habitual de  "do lar" (quesitos 6-7). Concluiu que não
há incapacidade para o trabalho. (...)

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por
incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da
incapacidade para o trabalho.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do artigo 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora recebeu benefício de auxílio-doença
durante o período compreendido entre 24/05/2016 e 09/09/2019 (evento 5, outros 2, fl. 5),
tendo sido cessado por não constatação de incapacidade laborativa (evento 1, carta de
indeferimento 3).
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Quanto às preliminares de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No caso dos autos, o(a) médico(a) designado(a) possui especialização em medicina do
trabalho, ramo da medicina próprio para o que se pretende, aferição ocupacional.

No mais, a alegação de que o médico perito não conseguiu diagnosticar as patologias da parte
autora porque sua especialidade médica era diversa da necessária também não prospera, tendo
em vista que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para avaliar o
autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo anotar que
o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clinico, história clinica,
anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento hábil e
válido para verificação da incapacidade. A propósito, quanto à realização de nova perícia por
médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é necessária em casos
especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o
caso dos autos. (Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627,
200872510031462.)

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se, ainda, o caráter auxiliar da prova pericial, sendo esse meio de prova mero
norteador que através de quesitos pontuais fornece subsídios para a elucidação de questões
específicas das quais o magistrado não possui conhecimento técnico aprofundado,
colaborando apenas para uma aferição mais precisa da real situação do jurisdicionado. Dentro
desta lógica, sendo a perícia judicial um meio auxiliar de aferição da verdade real, estando
presentes outros elementos que comprovem a existência da capacidade ou incapacidade do
segurado, torna-se desnecessária a produção de outras provas caso o magistrado entenda que a
causa esteja madura para julgamento.

Na oportunidade, ressalto que a simples existência de doença não é fator determinante e
exclusivo para existência de incapacidade. Isso porque a pessoa pode estar doente e não estar
incapaz para a atividade que declarou exercer, ou qualquer outro labor nos limites de sua
moléstia. Dessa forma, a incapacidade é reconhecida quando a parte autora não possui
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condições físicas ou mentais para o exercício do labor, podendo ser de forma total ou parcial e
temporária ou permanente. O médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades. Desse modo, resta claro que a
existência da doença, por si só, não significa impedimento ao trabalho.

No mérito, a conclusão da profissional médica designado pelo Juízo para a perícia realizada
em 29/01/2020 foi de que a demandante é portadora de "Fibromialgia. (Osteo)artrose
primária generalizada. Cervicalgia". No entanto, afirmou a perita que o quadro clínico da
segurada "não a incapacita para realização de nenhuma de suas atividades diárias, seja
laborativa ou não". (Evento 33, laudo 1)

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante (evento 1, laudo 7), verifico que esses não foram capazes de infirmar as
conclusões tecidas no laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas
unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de
prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma
Recursal, restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o
laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante
de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses
não evidenciadas neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699493v3 e do código CRC fbb35c9d. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021829-25.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VERA LUCIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)
ADVOGADO: FERNANDO MACHADO OLIVEIRA (OAB ES028362)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760274v2 e do código CRC 04224f54. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016642-36.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA BISSOLLI DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por
invalidez, a partir de 22/3/2018, por ser a demandante portadora de doença degenerativa da
coluna cervical.

Sentença (evento 42): julgou improcedente a ação, com base na perícia médica judicial que
atestou inexistência de incapacidade laborativa.

Razões da recorrente - autora (evento 46): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício pleiteado nos autos, com base na incapacidade laborativa comprovada
pelos laudos particulares. Sustenta que suas doenças são degenerativas, progressivas e
incompatíveis com as atividades da área de biblioteconomia, bem como que o laudo judicial
padece de inconsistências. Aduz que a análise benefício deve considerar a natureza da doença,
seu grau incapacitante, a condição sócioeconômica da segurada e a possibilidade de sua
reinserção no mercado de trabalho.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: comerciária, com ensino superior em biblioteconomia.

b) Idade atual: 56 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 6, fl. 14): 07/03/2018 - paciente portadora de dor crônica e persistente e
grave doença degenerativa na coluna cervical e na coluna lombar; tendo sido submetida a
cirurgia nos 02 segmentos. Também foi submetida a cirurgia para descompressão arterial no
segmento subclávio-axilar direito. Também foi submetida a cirurgia para descompressão de
nervo periférico no membro superior direito. Em vários outros atendimentos foi reavaliada em
razão de dor nos joelhos/quadris e nos membros decorrentes de patologias osteoarticulares de
causa inflamatória ou degenerativas, além de dor miofascial. A complexidade e gravidade de
suas múltiplas patologias não permitiram recuperação funcional de maneira definitiva. Trata-
se de pessoa com limitação física multifatorial e permanente. Possui crises frequentes de dor
persistindo com limitação prolongada até para atividades banais. Trata-se de paciente que
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persiste em tratamento contínuo, com reabilitação física permanente e diferenciada; devido a
multiplicidade de acometimentos e gravidade da lesão já estabelecida. Após as várias
cirurgias as quais foi submetida e até a presente data, persiste com necessidade de manutenção
do tratamento contínuo (reabilitação física especializada) e de alto custo. 

*(Evento 1, laudo 6, fl. 16): ultrassonografia do ombro direito atestando tendinopatia do
supraespinhal com sinais de agudização, tendinopatia do subescapular, tenossinovite bicipital
e alteração das superfícies ósseas da articulação acromioclavicular, podendo ser habitual para
a idade.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

O perito ortopedista examinou a autora em 24/10/2019 (evento 11) e relatou que ela "refere
múltiplas dores articulares, compatíveis com quadro de fibromialgia, não havendo alterações
de mobilidade das articulações referidas, sem presença de sinais inflamatórios agudos nas
regiões referida" (quesito 4) e concluiu que "não existem dados técnicos observados nos
exames e exame físico que justifiquem limitações para o labor habitual" (quesito 8).

De acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. O médico assistente diagnostica e trata. Não
lhe cabe averiguar a veracidade dos fatos narrados pelo paciente, mas acreditar (esta é a base
da relação médico-paciente), fazendo o diagnóstico e propondo o tratamento que considere
mais indicado. Já o médico perito se preocupa em buscar evidências de que a queixa de
doença incapacitante é verdadeira. Por isso, o parecer emitido pelo médico assistente não é
fonte segura da existência da incapacidade para o trabalho.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a autora estava recebendo a aposentadoria por
invalidez NB 32/127.920.113-1 desde 12/11/2002. Em 22/3/2018, a perícia médica revisional
não constatou a persistência da invalidez. O benefício foi cessado na mesma data. A autora
recebeu mensalidades de recuperação até 22/9/2019 (evento 5, outros 22). 

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em 
24/10/2019 foi de que a demandante é portadora de quadro "Pós-operatório de correção de
hérnia cervical + correção de síndrome do túnel do carpo direito + tendinopatia do
supraespinhal direito", estando "Apta para o labor no momento."(evento 20, laudo 1).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar a
persistência do estado incapacitante (evento 1, laudo 6), verifico que há apenas 02 laudos
contemporâneos/posteriores à cessação do benefício, não sendo esses capazes de infirmar as
conclusões tecidas no laudo pericial.

Convém ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

No que tange à análise das condições pessoais, nos termos já pacificados pelo Enunciado n.
77 da súmula da jurisprudência da TNU, "O julgador não é obrigado a analisar as condições
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual.", sendo, portanto, indevida a avaliação pretendida pela parte neste caso.
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Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000714896v7 e do código CRC 8b6d28c4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016642-36.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA BISSOLLI DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ROGERIO SIMOES ALVES (OAB ES009378)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000783269v2 e do código CRC 03ba7379. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016641-51.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENI GUILHERMINO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença nº
615.937.728-4, desde a data de cessação (13/10/2016), c/c sua conversão em aposentadoria
por invalidez e sua majoração em 25% (vinte e cinco por cento), por ser a demandante
portadora de escoliose dorso-lombar de convexidade direita.

Sentença (evento 35): julgou improcedente a ação, com base na perícia médica judicial que
atestou a plena capacidade laborativa da parte.

Razões da recorrente - autora (evento 41): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício pleiteado, alegando que o magistrado não está adstrito ao laudo
pericial. Sustenta que "a conclusão da Perita não condiz com o real estado em que a Autora
se encontra, visto que não possui condições de exercer seu labor." Aduz que teve seu direito
defesa cerceado quando o perito deixou de responder aos quesitos que formulou em sua
petição inicial.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavradora.

b) Idade atual: 49 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 10, fl. 1): 14/12/2018- paciente com queixa de dor epigástrica, pirose,
dorsalgia, dor em MIE há dois meses sem melhora com várias medicações.

*(Evento 1, laudo 10, fl. 2): 02/04/2019 - paciente com asma brônquica e dispneia que
dificulta a prática de suas atividades da vida e laborativas.

*(Evento 1, laudo 10, fl. 7): 22/02/2019 - radiografia da coluna lombar atestando atitude
escoliótica de convexidade voltada para a esquerda. 
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*(Evento 1, laudo 10, fl. 8): 21/03/2017 - RX coluna dorsal - escoliose dorso-lombar de
convexidade direita. 

*(Evento 1, laudo 10, fl. 10): 21/03/2017 - RX coluna lombar - escoliose dorso-lombar de
convexidade direita.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Porém, realizada a perícia judicial, a parte autora fora declarada capaz( Evento 24,
em 05/03/2020, médico ortopedista): (...)

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames
médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão
apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença - não
significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado
médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual
divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
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que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a autora recebeu o benefício de auxílio-doença durante
o período compreendido entre 05/09/2016 e 13/10/2016 (Evento 1, Cadastro Nacional de
Informações Sociais 8).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
05/03/2020 foi de que a demandante é portadora de "presença de abaulamentos discais
lombares sem compressão foraminal", no entanto, "não existem dados técnicos observados
nos exames e exame físico que justifiquem limitações para o labor habitual." (Evento 24,
laudo 1).

Primeiramente, rejeito a alegação de necessidade de resolução de quesitos, uma vez que o
laudo pericial elaborado apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do
segurado. Ademais, para que a sentença seja anulada sob esta alegação, deve-se questionar
acerca da essencialidade dos quesitos para a apreciação da questão da incapacidade, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o caso dos autos, tendo em
vista que a prova produzida encontra-se suficientemente fundamentada para convencimento
do juízo, convindo anotar que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos
da parte em nada alterariam objetivamente a conclusão do laudo, não havendo que se
confundir o inconformismo da parte quanto ao resultado da prova com nulidade por ausência
de nova perícia. No mais, observo que as conclusões do perito se deram com base em exame
físico realizado e na análise do exame complementar, constituindo, certamente, documento
hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante (evento 1, laudo 10), verifico que esses não foram capazes de infirmar as
conclusões tecidas no laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas
unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da segurada, há de prevalecer
sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando
pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo
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aos elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material
robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas
neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000666104v8 e do código CRC 65c34691. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016641-51.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENI GUILHERMINO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760276v2 e do código CRC 568e236f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006776-04.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DORVINA VASCONCELOS DE SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por
invalidez, desde a data de cessação (15/12/2018), por ser a parte demandante portadora
de insuficiência cardíaca congestiva.

Sentença (evento 58): julgou procedente em parte o pedido para condenar o INSS a conceder
auxílio-doença desde 07/08/2019, mantendo o pagamento do benefício pelo menos pelo prazo
de 120 (cento e vinte) dias após a data do deferimento do benefício.

Razões da recorrente - autora (evento 71): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data de cessação do auxílio-
doença (15/12/2018), alegando estar incapacitada para o trabalho de forma total e permanente.
Sustenta que, não fosse isso, suas condições pessoais recomendam o deferimento do pedido. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: servente.

b) Idade atual: 63 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, outros 11): 12/07/2018 - "Sugiro afastamento das atividades laborais devido
quadro clínico: tontura em repouso, dispnéia e fadiga aos mínimos esforços. Queixa de dor
em região dorsal, ombro esquerdo e pescoço. Cirurgia cardíaca em 2013 para troca valvar
mitral."

*(Evento 1, outros 13, fl. 6): 15/01/2019 - Teste ergométrico interrompido por cansaço e dor
em membros inferiores, com fraca aptidão cardiorrespiratória.

*(Evento 40, exame médico 2): 29/10/2019 - Ecocardiograma transtorácico com doppler e
mapeamento de fluxo em cores atestando insuficiências mitral, aórtica e tricúspide discretas.
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A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

O perito nomeado pelo juízo, especialista em cardiologia, diagnosticou estenose mitral, troca
valvar mitral por prótese biológica em 01/10/2012 (quesito 3, evento 20). Afirmou que
a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de servente (quesitos 6-7).
Atestou limitação para subir escada, pegar peso acima de 10 quilos, levantar-se e agachar-se
repetidamente (quesito 8). Concluiu que há incapacidade temporária para o trabalho (quesito
13). 

(...)

Tratando-se de incapacidade temporária para o trabalho, a autora possui direito ao auxílio-
doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

O perito examinou a autora em 7/8/2019 (evento 11) e se eximiu de estimar a data do início da
incapacidade (quesito 10).  A lacuna do laudo pericial poderia ser suprida por documentos
contemporâneos e convergentes com a conclusão do perito. Entretanto, não há nos autos
nenhum laudo de médico assistente afirmando que a autora estava incapacitada para o
trabalho na época da cessação do benefício. Por isso, a autora somente tem direito ao
benefício a partir da data do exame pericial que confirmou a incapacidade para o trabalho,
em 7/8/2019.

A autora tem direito ao auxílio-doença desde o exame pericial, em 7/8/2019.

De acordo com o art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº
13.457/2017), na ausência de fixação do prazo de duração do benefício, o auxílio-doença deve
ser cessado após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação
do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma
do regulamento.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
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processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que parte a autora recebeu benefício por incapacidade
durante o período compreendido entre 25/05/2012 e 15/12/2018 (evento 1, outros 10, c/c
evento 5, outros 1, fl. 12).

A conclusão do profissional médico (especialista em cardiologia) designado pelo Juízo para a
perícia realizada em 07/08/2019 foi de que a demandante é portadora de "Estenose mitral,
com troca valvar mitral por prótese biológica em 01/10/2012". Afirmou o perito que a autora
possui limitações funcionais para "subir escada, pegar peso acima de 10 quilos, levantar-se e
agachar-se repetidamente", e corre risco de agravamento do quadro clínico, caso continue
exercendo sua atividade habitual (servente), devido ao "risco de descompensação cardíaca
relacionada ao excesso de esforço físico." Por fim, o expert concluiu pela existência de
incapacidade temporária, tendo solicitado exame complementar de ecocardiograma
transtorácico para estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para a
recuperação da capacidade laborativa da parte (Evento 20, perícia 1).

Após a juntada do exame complementar solicitado (evento 40 exame médico 2), o perito se
manifestou, atestando: "O ecocardiograma transtorácico de 29/10/2019 não mostra lesão
cardíaca que leva a incapacidade para o trabalho atual. Apta ao exercício da atividade
habitual." (Evento 49, perícia 1).

Tendo analisado o conjunto probatório dos autos, o magistrado a quo decidiu por afastar a
última conclusão pericial e acolher o diagnóstico com sintomas incapacitantes informado pelo
próprio expert, no primeiro laudo pericial (evento 20, perícia 1). Por fim, concedeu o
benefício de auxílio-doença, com DIB na data da perícia e a DCB em 120 (cento e vinte) dias
após a data do deferimento do benefício, observado o art. 60, § 9º, da Lei nº 8.213/91.
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Cinge-se a controvérsia recursal ao termo inicial do benefício - o qual a autora requer que seja
fixado desde a data de cessação do auxílio-doença anterior - e à sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Pois bem. Quando constatada a incapacidade no laudo pericial em 07/08/2019, o perito
afirmou, em resposta ao quesito nº 11, o seguinte: "Não ficou claro o início do sintoma
limitante e consequente início da incapacidade. O último ecocardiograma é datado de
31/01/2018 e não apresentava alteração estrutural que justificasse sintomas
limitantes." (Evento 20, perícia 1). Assim, visto que não há comprovação do estado
incapacitante após a cessação do último benefício, resta prejudicada a pretensão recursal
quanto à alteração da DIB.

Também não merece acolhimento o pedido de aposentadoria por invalidez, pois não restou
comprovada, pela perícia judicial ou pelos laudos particulares, a existência incapacidade total
e permanente que ensejem a concessão do referido benefício.

Nem mesmo seria viável, in casu, a análise das condições pessoais da segurada com vistas à
concessão da pleiteada aposentadoria, nos termos do Enunciado n. 47 da súmula da
jurisprudência da TNU, porquanto não foi apurada a existência de incapacidade parcial
permanente - o que implicaria a necessidade de reabilitação da parte, a ser reputada
impossível por conta de suas condições sociais -, mas sim a presença de incapacidade
temporária. 

Diante do exposto, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000667415v9 e do código CRC 05a2b40f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006776-04.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: DORVINA VASCONCELOS DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ROSEMARY MACHADO DE PAULA (OAB ES000294B)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760278v2 e do código CRC b26a7609. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001342-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALDA CABRAL FERREIRA NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença desde a DER
(21/05/2019), ou aposentadoria por invalidez (acrescida do adicional da grande invalidez), por
ser a demandante portadora de alterações ortopédicas nos membros superiores.

Sentença (evento 30): julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o réu a
conceder auxílio-doença à parte autora desde a data da realização da perícia
(23/08/2019), mantendo-se o pagamento do benefício pelo menos até o prazo de seis meses,
contados da data desta sentença.

Razões da recorrente - autora (evento 36): requer a reforma da sentença para que seja
fixada a DIB na DER (21/05/2019), alegando que restou comprovada, nos autos, a existência
de incapacidade laborativa desde esta data.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: trabalhadora rural.

b) Idade atual: 62 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 10, fl. 1): 14/06/2019 - paciente refere tratamento ortopédico e cirúrgico de
membros superiores e por isso não consegue trabalhar na lavoura. Histórico de cirurgia em
mão direita há seis anos.

*(Evento 1, laudo 10, fl. 3): 11/04/2019 - Paciente trabalha na lavoura. Queixa-se de dor,
fraqueza de MMSS de longa data, impedindo-a de trabalhar. 

*(Evento 12, laudo 1, fl. 2): 26/07/2019 - paciente trabalhadora rural. Já realizou cirurgia em
mão direita devido esforço repetitivo. Refere ter voltado dor em MMSS e lombalgia.  

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:
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No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 13, diagnosticou
quadro de tendinopatia em punho direito, com compressão do nervo mediano e síndrome do
tunel do carpo, afirmando o perito que que a autora se encontra incapaz de foram parcial e
temporária para o exercício de atividade laborativa pelo período de 6 meses a contar da
realização de cirurgia do punho. Todavia, o perito não teve elementos suficientes para fixar a
data exata do início da incapacidade, razão pela qual esta deve ser fixada no momento da
perícia, quando foi efetivamente comprovada a existência da incapacidade autoral.

Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde 23/08/2019. (...)

Quanto ao termo final do benefício, observo que o(a) perito(a) judicial fixou em 6 meses, a
contar da data de realização de cirurgia do punho. Entretanto, como não há previsão de
realização da cirurgia, e não sendo possível deixar em aberto a data de cessação do benefício,
o prazo de 6 meses deve ser contado da data desta sentença, sendo assegurado à autora o
direito de requerer a prorrogação do benefício antes de sua cessação, caso entenda que
permanece incapaz.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
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respectivamente.

No caso sob exame, cinge-se a controvérsia à data de início do benefício deferido na sentença.

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
23/08/2019 foi de que "a autora apresenta quadro de tendinopatia em punho direito, com
compressao do nervo mediano. sindrome do tunel do carpo", estando incapacitada de forma
parcial e temporária. No entanto, o perito não soube afirmar a data de início da incapacidade
(evento 13, laudo 1).

Da análise dos laudos particulares, verifica-se que, aqueles datados à época da DER não
atestam incapacidade, sendo a maioria dos documentos juntados pela autora fichas clínicas
que apenas relatam suas queixas. Assim, não se mostram suficientes para infirmar que a
incapacidade constatada no laudo pericial remonta àquela época.

Diante do exposto, não merecem prosperar as razões da recorrente para reforma da sentença,
devendo essa ser mantida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000688585v8 e do código CRC cae8dcaa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001342-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALDA CABRAL FERREIRA NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760280v2 e do código CRC 6474da25. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000888-85.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUCIANO MARINHO PIRES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por
invalidez, desde a data de cessação (08/12/2019), por ser o demandante portador de
osteocondrite dissecante do joelho esquerdo.

Sentença (evento 75): julgou improcedente o pedido, com base na perícia médica judicial
que atestou a inexistência de incapacidade laborativa.

Razões do recorrente – autor (evento 80): requer a reforma da sentença para que seja
restabelecido o benefício de aposentadoria por invalidez ou concedido auxílio-doença,
alegando que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Sustenta que as provas dos autos
corroboram seu estado de incapacidade, que possui baixa escolaridade e que esteve afastado
do trabalho por dez anos em função de seus problemas de saúde, razão pela qual, em razão de
suas condições pessoais, deve ser restabelecida a aposentadoria pleiteada. Afirma que as
inconsistências do laudo judicial,  o qual não fundamenta suas conclusões e não traduz a
realidade dos fatos, denotam sua nulidade.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: segurança de portaria.

b) Idade atual: 41 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 26, laudo 2): 30/11/2018 - paciente portador de hérnias cervicais, espondilose
cervical, gonartrose, cardiopatia grau IV, derrame articular. Paciente relata dor intermitente
em coluna cervical e ambos os joelhos, agravando aos esforços.

*(Evento 41, laudo 3): 26/02/2019 - paciente apresenta dor em coluna cervical e joelho
esquerdo com redução de mobilidade e exame clínico e complementar com artrose (...) Em
decorrência da limitação e dor apresentadas o paciente está inapto para o retorno a sua
atividade de trabalho, portanto solicito manutenção do seu afastamento devido sua
incapacidade.
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*(Evento 65, laudo 2): 17/02/2020 - avaliação cardiológica pré-operatória atestando bom
estado geral, ritmo cardíaco regular.

*(Evento 65, laudo 3): 27/02/2020 - paciente apresentando diagnóstico de hérnia de disco
cervical e lesão no joelho esquerdo, referindo-se a dores incapacitantes.

*(Evento 80, laudo 2): 18/05/2020 - paciente encontra-se em tratamento fisioterápico por
apresentar impotência funcional de movimentos cervicais, diminuição de mobilidade e quadro
álgico intenso na região cervical, com irradiação para MMSS, sequela de osteoartrose e hérnia
de disco cervical. Em pós operatório de artroscopia de joelho esquerdo, apresenta limitação
funcional da articulação do joelho com diminuição de força muscular e tônus muscular em
membro inferior esquerdo, mantendo no pós-cirúrgico queixas álgicas intensas, por sequela de
artrose severa na articulação. Paciente orientado a continuar tratamento fisioterápico, com
baixo prognóstico de alta, necessitando continuidade do tratamento por tempo indeterminado,
sendo incapaz de retornar ao trabalho.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

Quanto à incapacidade, o laudo elaborado pelo perito judicial atesta que a parte autora não
está incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas habituais. (...) 

Assim, ante a inexistência de prova da incapacidade laborativa, a improcedência do pedido de
benefício por incapacidade é medida que se impõe, afigurando-se despiciendo o exame dos
demais requisitos necessários ao deferimento dos benefícios almejados.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor recebeu benefício de aposentadoria por
invalidez (NB 5381892906) no período compreendido entre 17/03/2009 e 08/06/2018, vindo a
perceber mensalidade de recuperação até 08/12/2019 (Evento 1, outros 4, c/c Evento 9,
relação de salários contribuição 2, fl. 2).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em 
20/09/2018 foi de que o autor encontra-se em "Bom estado geral. Joelho esquerdo sem
alteração aparente e sem distrofia muscular em perna ou coxa esquerdos. Restante do exame
físico sem alterações significativas.", de modo que "não houve comprovação de
incapacidade" (Evento 29, perícia 1).

Ainda, em laudo pericial complementar, o perito prestou alguns esclarecimentos, tendo
afirmado que o demandante é portador de "espondilose cervical e gonartrose. Doenças
degenerativas, estágio inicial e não incapacitante", e, embora tenha sido aposentado por
"osteocondrite dissecante de côndilo femoral medial oelho esquerdo", atualmente, "está com
a doença controlada e estabilizada, tendo condições de exercer a sua atividade
profissional" (Evento 66, laudo 1).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante (evento 26, laudo 2 c/c evento 41, laudo 3 c/c evento 65, laudos 2 e 3 c/c
evento 80, laudo 2), verifico que esses não foram capazes de infirmar as conclusões tecidas no
laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo
em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a
respeito da plena capacidade laborativa do(a) segurado(a), há de prevalecer sobre o particular,
conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o
entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos
elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e
harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste
caso.
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No que tange à análise das condições pessoais, nos termos já pacificados pelo Enunciado n.
77 da súmula da jurisprudência da TNU, "O julgador não é obrigado a analisar as condições
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual.", sendo, portanto, indevida a avaliação pretendida pela parte neste caso.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000653941v18 e do código CRC 8949a4a7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000888-85.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUCIANO MARINHO PIRES (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760282v2 e do código CRC e914d17c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 0038397-10.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ADRYELISSON DE SOUZA MADURO (AUTOR)

RECORRENTE: JULIA VIRGINIA GARCIA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (evento 88) interposto pelos sucessores da parte autora em face
da sentença (evento 74), que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o INSS a
converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, acrescido do
adicional previsto pelo art. 45 da Lei 8.213/91. 

Requerem os recorrentes que seja reformada a sentença para julgar igualmente procedente o
pedido de indenização por danos morais, sob a alegação de que restou reconhecida a cessação
indevida do benefício previdenciário, uma vez comprovada, pela perícia judicial indireta, a
existência de incapacidade laborativa à época da DCB, que, inclusive, ensejou o óbito da
autora.

VOTO

Preliminarmente, registro que a renuncia ao direito de recorrer informada ao evento 83 não
possui o condão de impedir o processamento deste recurso. Isso porque, apesar de o causídico
responsável pelo referido ato possuir procuração para representar a falecida autora (evento 1,
outros 2), a despeito, inclusive, do substabelecimento que apresentou ao evento 40, vê-se dos
autos que os sucessores da demandante outorgaram procuração apenas à Dra. Jouseli
Rodrigues Barbosa, autora do recurso, consoante se infere dos instrumentos apresentados ao
evento 22 (outros 43).

No que se refere ao pedido de reparação moral deduzido pelos sucessores da autora, cumpre
destacar que a Administração Pública não comete ato ilícito ao negar a concessão de
benefício, quando entendê-lo indevido, ainda que esteja equivocada em seu julgamento.
Trata-se, em verdade, de um exercício regular de direito, uma atividade-fim da
Administração.

Não houve, outrossim, qualquer erro ou falha injustificável na análise documental por parte
de algum servidor do INSS. Antes, a negativa deveu-se unicamente ao juízo de valor exercido
de forma legítima pelo Administrador Público, que entendeu não estarem presentes os
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requisitos legais para a concessão do benefício. 

Ademais, entendo ausente o dano a ensejar reparação. Com efeito, o indeferimento
administrativo é fato que pode ser esperado por qualquer peticionário dos órgãos públicos,
caracterizando, dessa forma, a negativa eventualmente injusta do INSS como um mero
dissabor a que todo segurado da Previdência Social encontra-se sujeito, ao pleitear benefício
previdenciário de qualquer espécie.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do E. Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, todos de recente produção:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE PENSÃO POR
MORTE - RECONHECIMENTO DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - DANOS MORAIS - REMESSA E

RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Não houve perda da qualidade de segurado, pois o instituidor, quando faleceu, já
completara 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ocasião em que ainda detinha a qualidade de
segurado e fazia jus ao recebimento de aposentadoria por idade;

II- Inexistência de cerceamento de defesa, considerando que a informação da Autarquia não
concorreria para deslinde diverso da causa, e, muito menos, comprovada a existência de
incapacidade laborativa do instituidor do benefício no período postulado na inicial;

III - O ato de indeferimento ou de cancelamento de um benefício previdenciário na via
administrativa, a princípio, não é motivo apto a ensejar indenização alguma por danos
morais;

IV - Remessa necessária e recursos a que se nega provimento.

(APELRE 200951018121719, Rel. Des. Fed. ANTONIO IVAN ATHIÉ, TRF2, Primeira Turma
Especializada, j. 17/12/2013, EDJF2R 17/01/2014)

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO E DEMORA NA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM DOS SUSCESSORES.

1. Consoante orientação do STJ (REsp nº 863.457/RJ), os sucessores são legitimados a
pleitear judicialmente a reparação dos danos morais sofridos, em vida, pelo falecido. Em que
pese o dano moral decorra de ofensa a bem jurídico de caráter personalíssimo, tendo nascido
a pretensão para o falecido, sua natureza passa a ser patrimonial e, em decorrência, um
direito transmissível (art. 943 do CC).
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2. A alegada demora no procedimento de concessão da aposentadoria decorreu da tramitação
do processo administrativo, não podendo ser imputado ao INSS o dever de arcar com a
reparação ora pretendida pelo simples fato de ter impugnado a contagem do tempo de serviço,
no exercício do poder-dever que lhe é inerente.

3. Igualmente, o indeferimento de pensão por morte por entender, a autarquia federal, não
estarem presentes os requisitos legais necessários a sua concessão, não enseja a reparação
extrapatrimonial.

4. Não foi demonstrado, in concreto, qualquer vexame, constrangimento ou intenso
sofrimento provocados por conduta lesiva do INSS, capazes de ensejar o dano moral
alegado.

5. Provimento parcial do apelo.

(AC 201251010192062, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, TRF2,
Sétima Turma Especializada, j. 27/11/2013, E-DJF2R 12/12/2013) 

Não procede, desse modo, o pedido indenizatório da parte autora, ante a inocorrência de
qualquer ato ilícito por parte do INSS.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos. 

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000725900v6 e do código CRC 3020f103. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:41 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 572
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RECURSO CÍVEL Nº 0038397-10.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JULIA VIRGINIA GARCIA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOUSELI RODRIGUES BARBOSA (OAB ES018484)
ADVOGADO: CELSO JOSE DE CARVALHO (OAB ES018718)

RECORRENTE: ADRYELISSON DE SOUZA MADURO (AUTOR)
ADVOGADO: JOUSELI RODRIGUES BARBOSA (OAB ES018484)
ADVOGADO: CELSO JOSE DE CARVALHO (OAB ES018718)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760284v2 e do código CRC 1c0c5daf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:41 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 572

(minuta relacionada)
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RECURSO CÍVEL Nº 5005526-30.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ISMAEL EXPEDITO FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 45) em face da sentença (evento 38)
que julgou procedente o pedido para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder à parte
demandante a pleiteada aposentadoria por invalidez, com DIB em 9.2.2018. O juízo
sentenciante deferiu, também, a medida antecipatória de tutela e determinou a implantação do
benefício no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de atraso.

O INSS requer, em seu recurso, a revogação da multa processual previamente cominada, ou,
alternativamente, sua redução e limitação.

VOTO

Inicialmente, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial
Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às
ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões
é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. 

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às
ordens emanadas do Judiciário, de modo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das
astreintes, para o caso de descumprimento, pelo que entendo que seria desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO a fim de reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária
fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 573
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000661316v2 e do código CRC 27db5c89. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:57 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 573
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RECURSO CÍVEL Nº 5005526-30.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ISMAEL EXPEDITO FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: ELISANGELA DA COSTA COELHO ROCHA (OAB ES032062)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reduzir para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760317v2 e do código CRC 620939ee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:57 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 573

(minuta relacionada)
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RECURSO CÍVEL Nº 5000256-88.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS DIEGO RAMOS ANIBAL (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 31) em face da sentença (evento 24)
que julgou procedente o pedido para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder à parte
demandante a pleiteada aposentadoria por invalidez, com DIB em 6.2.2019. O juízo
sentenciante deferiu, também, a medida antecipatória de tutela e determinou a implantação do
benefício no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de atraso.

O INSS requer, em seu recurso, a revogação da multa processual previamente cominada, ou,
alternativamente, sua redução e limitação.

VOTO

Inicialmente, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial
Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às
ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões
é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. 

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às
ordens emanadas do Judiciário, de modo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das
astreintes, para o caso de descumprimento, pelo que entendo que seria desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO a fim de reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária
fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 574
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000663477v3 e do código CRC ded96951. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:42 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 574
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RECURSO CÍVEL Nº 5000256-88.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CARLOS DIEGO RAMOS ANIBAL (AUTOR)
ADVOGADO: RAQUEL FRANCO DE CAMPOS SONCIM (OAB ES024983)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reduzir para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760319v2 e do código CRC bb0d9339. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:42 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 574

(minuta relacionada)
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RECURSO CÍVEL Nº 5005306-32.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELIA RODRIGUES MORAIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de recurso inominado interposto pelo INSS (EVENTO 55) em face da sentença
(EVENTO 39), completada pela sentença de embargos (EVENTO 48), que julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a Autarquia Previdenciária a restabelecer o
auxílio-doença da parte autora. O juízo sentenciante deferiu, também, a medida antecipatória
de tutela e determinou a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob
pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

O INSS requer, em seu recurso, a revogação da multa processual previamente cominada, ou,
alternativamente, sua redução e limitação, bem como a prorrogação do prazo para seu
cumprimento.

VOTO

Inicialmente, esclareço que pelo tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial
Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às
ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões
é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. 

Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às
ordens emanadas do Judiciário, de modo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das
astreintes, para o caso de descumprimento, pelo que entendo que seria desmedida a aplicação
da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência, e determino que o prazo para
cumprimento da medida, razoavelmente fixado em 30 (trinta) dias, seja contado em dias úteis,
nos termos definidos pela norma processual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 575
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Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO a fim de reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária
fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela, e determinar que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento
da medida seja contado em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681602v3 e do código CRC 1dd06c8d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:56 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 575
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RECURSO CÍVEL Nº 5005306-32.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELIA RODRIGUES MORAIS (AUTOR)
ADVOGADO: SILVIO CESAR MARTINS (OAB ES026287)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reduzir para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, e determinar que o prazo de 30 (trinta) dias
para cumprimento da medida seja contado em dias úteis, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760321v2 e do código CRC cbfebbb6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:56 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 575

(minuta relacionada)
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RECURSO CÍVEL Nº 5032526-08.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSIANE CONCEICAO MACHADO PIMENTEL (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do auxílio-doença cessado em
8.8.2019, c/c conversão em aposentadoria por invalidez, por ser a demandante portadora de
neoplasia maligna de mama não especificada

Sentença (EVENTO 29): julgou improcedente a demanda, com base nas conclusões da perícia
judicial que assentou a inexistência de incapacidade laboral.

Razões do recorrente – autora (EVENTO 33): sustenta que o perito judicial laborou em
equívoco, ao não observar a existência de incapacidade, conforme demonstrado pelos laudos
particulares emitidos, inclusive, por médicos do SUS (dotados de imparcialidade). Alega que
"não tem aptidão física para exercer a função habitual, atingindo a média de rendimento
alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional".
Aduz que "em perícia voltada para verificação de incapacidade de doença que tem claros
sinais de cardiopatia grave, com problemas arteriais, o perito judicial SEQUER realizou
qualquer exame complementar que pudesse avaliar a situação física da autora". Afirma que
o juiz não está adstrito ao laudo pericial e que, se os laudos particulares não forem suficientes
para formação do convencimento acerca da procedência dos pedidos, deverá ser realizada
nova perícia, por especialista em oncologia.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: artesã;

b) Idade atual: 49 anos;

c) Escolaridade: superior incompleto;

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(EVENTO 1, Laudo 5, fl. 7): laudo imunohistoquimico, datado em 7.12.2017, atestando o
diagnóstico de carcinoma ductal invasor revelando positividade para estrógeno.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 576
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*(EVENTO 1, Laudo 5, fl. 9): laudo oncológico, datado em 28.6.2019, informando que a
autora "foi submetida à mastectomia com esvaziamento linfonodal axilar à esquerda,
quimioterapia adjuvante, radioterapia adjuvante, castração actinica e está em uso de
hormonioterapia. Apresenta artralgias como consequência do tratamento. Não pode exercer
funções que sobrecarreguem o membro superior do lado em que foi operada por desencadear
dor e linfedema.".

*(EVENTO 1, Laudo 5, fl. 12): laudo oncológico, datado em 27.9.2019, nos mesmos termos
daquele emitido em 28.6.2019.

A sentença julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

No caso em tela, realizada perícia com médica do trabalho em 12/02/2020 (Evento 16,
LAUDO1), ficou constatado que a autora é portadora de neoplasia maligna de mama, que, no
entanto, não a incapacita de exercer suas atividades laborativas de artesã. Afirmou
a expert que a periciada realizou cirurgia conservadora de mastectomia radical esquerda com
esvaziamento linfonodal axilar esquerda no ano de 2017, submetida à quimioterapia adjuvante
e radioterapia, encontrando-se, atualmente, em controle clínico e sem evidência de doença
ativa. (...)

Sendo assim, concluindo a perita judicial pela inexistência de incapacidade para o trabalho
habitual da autora e não havendo elementos de provas nos autos que possam afastar tais
conclusões, não vejo respaldo para o deferimento do benefício aqui pleiteado.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei n. 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da
República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei n. 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei n. 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, a perícia judicial, realizada em 12.2.2020 (EVENTO 16, Laudo 1), foi
conclusiva no sentido de que a parte é portadora de neoplasia maligna de mama, mas possui
capacidade para o exercício da atividade habitual, vindo a informar que "Autora realizou
cirurgia conservadora de mastectomia radical esquerda com esvaziamento linfonodal axilar
esquerda no ano de 2017, submetida a quimioterapia adjuvante, radioterapia. Atualmente
encontra-se em controle clínico, sem evidência de doença ativa." Acerca do estado clínico da
demandante, assim se manifestou a expert:

Comparece ao exame médico pericial, sem acompanhante, mostrando-se orientada no tempo e
no espaço atual. Apresenta capacidade de julgamento, interpretação e raciocínio preservados.
Apresenta-se com aparência e cuidados pessoais/higiene sem alterações. Ausência de atitude
antálgica (ou seja, não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor). Marcha
atípica, sem alterações. Membro superior esquero dominante. Membros superiores com
motricidade e força preservada, sem sinais de desuso, articulação sem crepitação, Coluna
cervical – flexo- extensão, rotação, lateralização, inclinação lateral sem dificuldades. Coluna
Vertebral – Realiza movimentos de flexão extensão e lateralização da coluna lombar sem
dificuldades. Laségue negativo bilateral. Membros superiores e inferiores com motricidade e
força preservada. Realiza movimentos de agachar, ponta dos pés e calcanhares sem
dificuldades.

Acerca da alegação de que o médico perito não conseguiu diagnosticar a incapacidade da
parte porque em razão de sua especialidade, anoto que o médico perito do juízo possui aptidão
e conhecimento técnico para avaliar a autora, tendo respondido de forma fundamentada os
quesitos elaborados, convindo anotar que o laudo pericial foi elaborado também com
fundamento em exame clinico, história clinica, anamnese e análise dos documentos médicos
apresentados, constituindo documento hábil e válido para verificação da incapacidade. À
propósito, quanto à realização de nova perícia por médico especialista, a TNU firmou
entendimento no sentido de que "só é necessária em casos especialíssimos e maior
complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o caso dos autos.
Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462.
Também neste sentido:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA.
INCONFORMISMO DA PARTE COM A PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO.
PRERROGATIVA DO JUIZ. EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA NÃO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE.- O inconformismo da parte com as conclusões da
perícia médico-judicial não obriga, por si só, a que a prova pericial seja renovada.- O médico
nomeado como perito guarda a confiança do juízo não somente por suas conclusões, mas
também quanto a ter a iniciativa, se for o caso,de informar eventual insuficiência de
conhecimento técnico para opinar com propriedade e segurança acerca do mal incapacitante
sobre o qual se discute no processo. Se não declinou o perito da nomeação, é de se presumi-lo
capaz de emitir avaliação suficientemente segura e consistente,prestigiando a confiança nele
depositada pelo juízo de primeiro grau,que mais próximo se encontra da realidade fática.- É
prerrogativa do juiz a nomeação, dentre diversos peritos, daquele em quem deposita confiança
para a resolução de cada processo em específico. Não existe, enfim, previsão legal de que,
entre diversos peritos cadastrados, deva o juiz obedecer a alguma ordem pré-concebida para
nomear um ou outro deles.- A existência de determinada patologia não implica
necessariamente no reconhecimento da incapacidade laboral, mormente se o nível de
gravidade daquela não impede o exercício das atividades laborativas habituais da pessoa
examinada, como é afirmado pelo perito judicial no caso dos autos.- Sentença mantida.
(Segunda Turma Recursal de Santa Catarina, Processonº 2008.72.52.002264-0, rel. Juiz
Federal Moser Vhoss, julg. 18.02.2009.) 

Convém ressaltar que o médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a incapacidade
para o labor e/ou para demais atividades, visto que a existência da doença, por si só, não
significa impedimento ao trabalho. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo a respeito da
inexistência de incapacidade laborativa atual.

Quanto aos laudos juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar estado de
incapacidade para o trabalho, verifico que não foram suficientes para infirmar as
conclusões tecidas pelo perito, convindo anotar, inclusive, que esses sequer atestam a
existência de incapacidade da autora, senão para o exercício de atividades que
exijam sobrecarga do membro superior.

Em resumo, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta
Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e
afastadas na sentença, não tendo a autora apresentado outros elementos que justificassem a
reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO 3.
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Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000725356v10 e do código CRC dd611c50. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5032526-08.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSIANE CONCEICAO MACHADO PIMENTEL (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS VICTOR MACHADO OLIVEIRA (OAB ES023417)
ADVOGADO: ELSON DA CONCEIÇÃO LUCAS (OAB MG095912)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760335v2 e do código CRC 7f16c5b1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002218-74.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDINHO FROIS DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de
19.3.2018, por ser o demandante portador de entorse e distensão do tornozelo (CID S93.4).

Sentença (EVENTO 27): julgou improcedente o pedido, por considerar que na data do início
da incapacidade (DII), fixada em 5.12.2019, o autor não possuía qualidade de segurado e a
carência necessária à concessão do benefício. 

Razões do recorrente – autor (EVENTO 31): sustenta que sua incapacidade restou
incontroversa. Aduz que a cessação de suas contribuições se deu em decorrência de
incapacidade para o trabalho, o que constitui desemprego involuntário ensejador da
prorrogação do período de graça para 24 (vinte e quatro) meses. Afirma que deve ser levando
em consideração, ainda, que recebeu benefício previdenciário por incapacidade. Alega que a
perda da qualidade de segurado, desde que cumprida a respectiva carência, não deverá ser
considerada para a concessão do benefício por incapacidade, em analogia ao que ocorre com
a aposentadoria por idade.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavrador;

b) Idade atual: 49 anos;

c) Escolaridade: segunda série primária.

A sentença julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

Ora, não há qualquer laudo particular posterior à referida data (12/01/2018 - perícia judicial
que observou inexistir incapacidade laboral). Nesse sentido, fixo a DII em 05/12/2019 (data
da perícia judicial).

Quanto aos requisitos da carência e qualidade de segurado, estes devem estar preenchidos na
data de início da incapacidade (TRF-4 - AC: 50201042220184049999 5020104-
22.2018.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento:
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05/12/2018, SEXTA TURMA). In casu, observo qualidade de segurado(a) mantida até 04/2017
(12 meses após a cessação das contribuições - art. 15, II, da Lei 8.213/91), não havendo a
carência necessária e qualidade de segurado em 05/12/2019 (DII).

Ausente um dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário, o pedido deve ser
negado.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei n. 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da
República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei n. 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei n. 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia à qualidade de segurado do autor e ao
preenchimento do período de carência para concessão de benefício por incapacidade na DII.

Infere-se do CNIS juntado aos autos (EVENTO 24, Outros 2, fls. 4-9) que os últimos vínculos
do demandante com a previdência social vigoraram de 1º.4.2014 a 30.4.2014 (empregado
doméstico) e de 1º.10.2015 a 8.4.2016 (empregado), não havendo registro de percepção de
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benefício por incapacidade.

No laudo pericial realizado nos autos em 5.12.2019 (EVENTO 13, Laudo 1), o expert do juízo
concluiu que "Há incapacidade total e definitiva para exercer as atividades habituais do
trabalho e da vida diária independente.", remontando a incapacidade ao "dia do acidente
03/01/2011."

Sem embargo, como bem observado pelo juízo sentenciante - e não restou impugnado no
recurso -, depõe contra a DII fixada na aludida perícia a coisa julgada proveniente dos autos
de n. 0006500-64.2017.4.02.5054, no qual foi assentado em sentença, transitada em julgado
em 13.3.2018, que "a perícia médica judicial realizada em 12/01/2018 e acostada às fls. 59-
64 constatou que o autor possui histórico de fratura em membro superior esquerdo. Porém,
não possui incapacidade para o exercício de suas funções habituais."

Nesses termos, considerando que - a despeito de afirmar, no recurso, que "em relação a
incapacidade do Recorrente não existe controversa" e que cessou suas contribuições em
decorrência da incapacidade para o trabalho - o autor não impugnou o fundamento lançado
pela sentença no que tange a DII, hei de manter o julgado recorrido naquilo em que a fixou
em 5.12.2019.

Estabelecida essa premissa, não há como considerar que a cessação de contribuições, em
8.4.2016, deu-se em razão da incapacidade do autor. Para mais, inexiste no CNIS registro de
percebimento de benefício previdenciário por parte do demandante, como quer fazer crer em
seu recurso, para fazer jus à prorrogação de que trata o inciso I do art. 15 da Lei n.
8.213/1991.

Ademais, ainda se reconhecido o desemprego involuntário da parte após a cessação das
contribuições, em 8.4.2016, a despeito de inexistir nos autos qualquer elemento de prova
nesse sentido, o período de graça do segurado haveria se encerrado em 15.6.2018, portanto,
antes da DII fixada pelo juízo.

A propósito, não há que se falar em aplicação, aos benefícios por incapacidade, da regra
prevista pelo art. 3º da Lei n. 10.666/2003, segundo o qual "A perda da qualidade de
segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de
contribuição e especial.", visto que, como já foi pacificado pela jurisprudência, "A concessão
de aposentadoria por invalidez, ou de auxílio-doença, pressupõe, além da carência exigida
em lei e da incapacidade, a manutenção da qualidade de segurado" (AgInt no AREsp
883.960/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/11/2018, DJe 26/11/2018).

Nesses termos, a manutenção da sentença recorrida perfaz medida que se impõe.
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Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO 3.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000724971v15 e do código CRC a177207d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002218-74.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDINHO FROIS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: HENRIQUE SOARES MACEDO (OAB ES004925)
ADVOGADO: NORMA WAICHERT MACEDO (OAB ES023808)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760337v2 e do código CRC a2eaa149. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001811-65.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANA PAULA GOMES DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do auxílio-doença requerido em 16.7.2019 c/c
conversão em aposentadoria por invalidez, por ser a demandante portadora de transtornos de
discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e fibromialgia.

Sentença (EVENTO 48): julgou improcedente a ação, com base na perícia judicial que não
reconheceu a existência de incapacidade laborativa.

Razões do recorrente – autora (EVENTO 53): sustenta que o juiz não está adstrito ao laudo
pericial e que sua incapacidade restou demonstrada por meio dos laudos particulares juntados
aos autos. Alega que a análise de sua incapacidade deve observar o relato dos profissionais
que a acompanham e suas condições pessoais. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: cabeleireira;

b) Idade atual: 33 anos;

c) Escolaridade: ensino fundamental completo;

d) Laudos/exames médicos particulares:

*(EVENTO 1, Laudo 7): laudo médico, datado em 18.5.2019, informando que a autora possui
lombociatalgia bilateral com início há cerca de dois anos, com limitação de movimentos na
cintura pélvica e dificuldade na marcha que a impossibilita de exercer suas atividades
laborativas. Informa, ainda, que a demandante possui espondilodiscoatrose com protusão
discal e compressão do saco tecal e necessita permanecer afastada do trabalho;

*(EVENTO 1, Laudo 8): laudo médico, datado em 19.12.2018, nos mesmos termos do laudo
emitido em 18.5.2019, solicitando afastamento do trabalho por pelo menos por 90 (noventa)
dias;
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*(EVENTO 1, Outros 9): relatório médico, datado em 16.7.2019, informando que a autora é
portadora de dor crônica refratária relacionada a sensibilização central e deve adaptar sua
função profissional, evitando posturas mantidas ou esforço por tempo prolongado, bem como
elevação de cargas;

A sentença julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

O laudo pericial produzido por médico neurologista, apresentado no evento 37, aponta no
sentido de que a parte autora é portadora de  de fibromialgia e espondilodiscoartrose à nível
de L4- L5-S1 com protusão discal e compressão de saco tecal.

O perito constatou que "Apesar do diagnóstico de dor crônica, a autora encontra-se em
tratamento clínico para controle sintomatológico e, tendo em vista o trabalho em caráter
autônomo, há a possibilidade de realizar pausas programadas sem a necessidade de suporte
de pesos extremos". Desta forma, opina o expert pela inexistência de incapacidade laboral.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei n. 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da
República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei n. 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei n. 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, observa-se do CNIS que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença
apenas entre 1º.3.2013 e 19.3.2013, e de salário-maternidade entre 28.9.2014 e 25.1.2015,
havendo realizado contribuição, na qualidade de segurada contribuinte individual, de
1º.8.2010 até 30.9.2019 (data do documento).

No laudo judicial apresentado no EVENTO 37, referente ao exame realizado em 28.2.2020,
a expert do juízo confirmou que a demandante é "portadora de fibromialgia e
espondilodiscoartrose à nível de L4- L5-S1 com protusão discal e compressão de saco tecal.
(CID-10 M54.5)". Ressaltou, no entanto, que "Apesar do diagnóstico de dor crônica, a autora
encontra-se em tratamento clínico para controle sintomatológico e, tendo em vista o trabalho
em caráter autônomo, há a possibilidade de realizar pausas programadas sem a necessidade
de suporte de pesos extremos.", pelo que considerou que a parte não se encontra
incapacitada para a atividade habitual. Ademais, quando questionada se seria possível
afirmar se a limitação existia na data do indeferimento do benefício, assentou que "Não há
evidência de limitação funcional."

Convém ressaltar que o médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a incapacidade
para o labor e/ou para demais atividades, visto que a existência da doença, por si só, não
significa impedimento ao trabalho. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo a respeito da
inexistência de incapacidade laborativa atual.

Quanto aos laudos juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar estado de
incapacidade para o trabalho, verifico que esses não foram suficientes para infirmar as
conclusões tecidas pela perita.

Convém ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo
pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da
plena capacidade laborativa da segurada, há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado n. 8 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
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que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

No que tange à análise das condições pessoais, nos termos já pacificados pelo Enunciado n.
77 da súmula da jurisprudência da TNU, "O julgador não é obrigado a analisar as condições
pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade
habitual.", sendo, portanto, indevida a avaliação pretendida pela parte neste caso.

Em resumo, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo
recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta
Relatoria ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e
afastadas na sentença, não tendo a autora apresentado outros elementos que justificassem a
reforma da decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000726207v6 e do código CRC 51c55211. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001811-65.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANA PAULA GOMES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760339v2 e do código CRC 18184826. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003119-51.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELZELI DUTRA BARROS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de embargos de declaração opostos pela autora em face do Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso inominado do INSS para, dentre outras coisas, fixar a data de cessação
do benefício (DCB) judicialmente deferido à segurada em 24/09/2020, tendo em vista que, em
exame realizado em 24/09/2019 (EVENTO 19, Laudo 1), a perita constatou que a parte
necessita de 12 (doze) meses para se recuperar de sua incapacidade temporária.

Alega, a embargante, que o julgado está eivado de omissão e obscuridade, visto "que
nitidamente houve equívoco na fixação da DCB, pois em verdade, o parâmetro a ser
utilizado deve ser a data sentença proferida, ou seja, 14/02/2020 (EVENTO 38), pois só com
a sentença é que o laudo pericial passa a surtir efeitos, portanto, a DCB, levando em
consieração [sic] o período de 12 meses, deve ser fixada em 14/02/2021." Sustenta que "a
data da realização da perícia ou juntada do laudo pericial não pode ser utilizada para DIB
ou até mesmo para mensurar a DCB." Aduz que o provimento da Turma contrariou o
entendimento do STJ, segundo o qual a data do laudo pericial não constitui parâmetro válido
para fixação da DIB, pelo que também não deve servir de base para fixação da DCB.

VOTO

Tempestivos os embargos, deles conheço.

Não obstante, no caso dos autos, não identifico a presença de vício apto a ensejar o
provimento dos declaratórios. Em verdade, das razões da parte - "nitidamente houve equívoco
na fixação da DCB" -, infere-se a sua pretensão de rediscutir o mérito da decisão embargada.

No entanto, os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais,
exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
(art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC/2015), não se prestando a rever o mérito
da Decisão impugnada.

Em razão do exposto, voto por CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela parte para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000667669v3 e do código CRC 12571ec2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003119-51.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELZELI DUTRA BARROS (AUTOR)
ADVOGADO: MILTON JUNIOR BARROS ARAUJO (OAB ES033550)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte para, no mérito, NEGAR-LHES
PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760354v2 e do código CRC b520326a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002369-49.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trato de embargos declaratórios (EVENTO 74) opostos pelo INSS em face do julgado do
EVENTO 69, no qual foi dado parcial provimento ao recurso do autor a fim de condenar o
embargante ao restabelecimento do auxílio-doença do segurado, a partir de 15/08/2019, bem
como a convertê-lo em aposentadoria por invalidez, a partir da data do julgamento do recurso
inominado.

Sustenta, o embargante, que "o acórdão embargado foi omisso e contraditório em relação ao
laudo pericial, que atesta especificamente não apresentar a parte autora incapacidade
laborativa total e definitiva". Aduz que "não se pode confundir doença com incapacidade.
Não há incapacidade total e definitiva, sendo descabido o deferimento de aposentadoria por
invalidez à parte autora. Logo, há manifesta contradição entre o voto condutor do acórdão
embargado e a prova pericial produzida nos autos." Afirma que "não é cabível a concessão
do benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise dos aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado". Por fim, requer o
prequestionamento do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

VOTO

Tempestivos os embargos, deles conheço.

Não obstante, no caso dos autos, não identifico a presença de contradição ou omissão aptas a
ensejar a modificação do julgado. Em verdade, das razões da parte – “não é cabível a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise dos aspectos
socioeconômicos” –, infere-se a sua pretensão de rediscutir o mérito da decisão embargada.

Ressalto que o alegado pela parte não materializa a contradição stricto sensu, capaz de
desafiar a oposição dos declaratórios, o que consistiria na existência de contrariedade interna
no julgado, entre suas premissas ou entre essas e sua conclusão.
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No entanto, os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais,
exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
(art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC/2015), não se prestando a rever o mérito
da Decisão impugnada.

Por fim, esclareço que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os elementos
suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos termos do art.
1.025 do novo CPC.

Posto isso, voto por CONHECER dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-
LHES provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000705496v3 e do código CRC 18724bae.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002369-49.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RENAN LEAL DE OLIVEIRA (OAB ES032440)
ADVOGADO: GÍLBERT NAZÁRIO RIBEIRO (OAB ES019438)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES provimento, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760360v2 e do código CRC 3918b2b9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001570-03.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEBASTIAO DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trato de embargos declaratórios (EVENTO 65) opostos pelo INSS em face do julgado
do EVENTO 59, no qual não foi conhecido o recurso inominado do embargante e foi dado
provimento ao recurso do segurado, a fim de condenar a Autarquia Previdenciária a
restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez do autor desde a data de cessação, em
27.9.2018.

Sustenta, o embargante, que "o acórdão embargado foi omisso e contraditório em relação ao
laudo pericial, que atesta especificamente não apresentar a parte autora incapacidade
laborativa total e definitiva". Aduz que "não se pode confundir doença com incapacidade.
Não há incapacidade total e definitiva, sendo descabido o deferimento de aposentadoria por
invalidez à parte autora. Logo, há manifesta contradição entre o voto condutor do acórdão
embargado e a prova pericial produzida nos autos." Afirma que "não é cabível a concessão
do benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise dos aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado". Por fim, requer o
prequestionamento do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

VOTO

Tempestivos os embargos, deles conheço.

Não obstante, no caso dos autos, não identifico a presença de contradição ou omissão aptas a
ensejar a modificação do julgado. Em verdade, das razões da parte – “não é cabível a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise dos aspectos
socioeconômicos” –, infere-se a sua pretensão de rediscutir o mérito da decisão embargada.

Ressalto que o alegado pela parte não materializa a contradição stricto sensu, capaz de
desafiar a oposição dos declaratórios, o que consistiria na existência de contrariedade interna
no julgado, entre suas premissas ou entre essas e sua conclusão.
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No entanto, os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais,
exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
(art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC/2015), não se prestando a rever o mérito
da Decisão impugnada.

Por fim, esclareço que mesmo sendo inadmitidos ou rejeitados no mérito, os elementos
suscitados nos embargos são suficientes para fins de pré-questionamento, nos termos do art.
1.025 do novo CPC.

Posto isso, voto por CONHECER dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-
LHES provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000705694v2 e do código CRC 16a33307.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001570-03.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SEBASTIAO DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA REGINA COUTO ULIANA (OAB ES008817)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES provimento, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760362v2 e do código CRC 28fd3d35. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006459-03.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL GUIZARDI DELESPOSTE (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 26) em face da sentença (evento
21) que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu a restabelecer o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6286889721), desde a cessação
indevida, mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional da parte autora (ou em
caso de recusa injustificada na participação do programa oferecido pelo INSS). Deferiu,
ainda, medida antecipatória de tutela, determinando ao INSS a implantação do benefício no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Requer o Recorrente a anulação da sentença, no que tange à fixação de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais), e a sua reforma para que seja fixado o termo final do benefício, conforme
dispõem os §§ 8º e 9º do Art. 60 da Lei 8.213/91.

VOTO

No que tange à fixação da DCB, sabe-se que no julgamento do PEDILEF interposto no
processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao tema representativo da
controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência - "Saber quais são os reflexos das novas
regras constantes na MP nº 739/2016 (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei 8.213/1991) na fixação da
data de cessação do benefício auxílio-doença e da exigência, quando for o caso, do pedido de
prorrogação, bem como se são aplicáveis aos benefícios concedidos e às demandas ajuizadas
em momento anterior à sua vigência." -, a TNU fixou tese favorável à fixação da DCB,
consoante se vê:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os
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benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº
767/2017 [DOU de 6.1.2017], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a
sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a
cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do
benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica. (Data do
julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Sem embargo, a toda evidência, tal entendimento não deve ser aplicado na hipótese, como
a dos autos, em que a incapacidade apurada - a qual, ressalto, não foi impugnada no recurso -
é parcial e permanente.

Com efeito, na hipótese em que a incapacidade ensejadora do auxílio-doença é permanente,
não há que se falar em estimativa de recuperação, de modo a se autorizar a fixação prévia da
DCB - na forma definida pelos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n. 8.213/1991 e pela TNU, na
solução de seu tema representativo n. 164 -, na medida em que o quadro clínico apurado na
via judicial denota, justamente, que não haverá recuperação do avaliado estado de saúde.

Nesse sentido, a própria TNU, na análise de seu tema representativo n. 177, definiu que uma
vez constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, o segurado deverá ser
encaminhado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, somente
sendo possível ao INSS a revisão do benefício, sem a devida reabilitação, na hipótese "de
constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença", nos seguintes
termos:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação
de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença. (PEDILEF 0506698-
72.2015.4.05.8500/SE. Relatora Juíza Federal Isadora Segalla Afanasieff. Julgado
em 21/02/2019. Trânsito em 10/06/2019)

Desse modo, fazendo-se necessária a efetiva constatação de modificação das circunstâncias
fáticas após a decisão concessiva do benefício, o que somente será possível mediante a
respectiva avaliação pela perícia médica administrativa, não há que se falar em fixação de
DCB pelo ato concessivo do benefício neste caso.

No que tange à multa cominatória, o recurso não merece ser conhecido. Isso porque o INSS
manifestamente carece de interesse recursal para impugnar a sentença nesse tópico, na medida
em que o documento apresentado no evento 34 demonstra o cumprimento da tutela dentro do
prazo estipulado pelo juízo a quo.
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Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c art. 1º da
Lei nº 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER PARCIALMENTE do RECURSO do INSS e, na parte
conhecida, por NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681844v3 e do código CRC 2fad3bed. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006459-03.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL GUIZARDI DELESPOSTE (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
PARCIALMENTE do RECURSO do INSS e, na parte conhecida, por NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760826v2 e do código CRC 87e46eed. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006907-73.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: PAULO RONALDO PAIVA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
ou auxílio-doença, por ser o demandante portador de Fratura no Pubis, ou seja, trauma em
região pélvica e testicular (CID 532.5) após queda sofrida no trabalho.

Sentença (evento 33): julgou parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício de
aposentadoria por invalidez à parte autora desde a data da perícia judicial (12/02/2020).
Deferiu, ainda, a medida antecipatória de tutela para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00
(quinhentos reais) por dia de atraso.

Recurso inominado – INSS (evento 40): requer a reforma da sentença para que seja afastada
a aposentadoria, alegando que a perícia não constatou incapacidade total e permanente; bem
como a exclusão da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a estipulação do prazo
mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer.

Recurso adesivo - autor (evento 46): requer a reforma da sentença para que seja fixada a
DIB do benefício deferido em 17/05/2019.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: pedreiro.

b) Idade atual: 63 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, outros 9, fl. 2): 09/11/2019 - "O paciente foi internado e submetido a
hernioplastia em 08/11/2019. O mesmo necessitará afastar-se das atividades profissionais por
30 dias."
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*(Evento 19, laudo 2): 17/02/2020 - O paciente é portador de sequelas decorrentes de acidente
do trabalho em 06/2018 em que sofreu fratura de clavícula esquerda e trauma pélvico.
Apresenta dor crônica que o impede de subir escadas; necessita de uso de muleta e uso
permanente de analgésicos. Recomenda-se que se afaste de profissões de pedreiro ou
atividades que o obrigam a permanecer em posição ortostática por período prolongado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida à controvérsia ao perito judicial,
o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é
portadora de Dor lombar baixa apresentando incapacidade parcial e definitiva desde
12/02/2020. (...)

Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial. O STJ possui
jurisprudência pacífica quanto à necessidade do magistrado levar em consideração os ”[...]
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial
apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (...)

Sendo assim, considerando a idade da parte autora (63 anos), a sua profissão (Pedreiro), a
sua instrução (4ª Série) e as doenças que lhe acometem e em especial a duração das suas
limitações, é de se reconhecer que as chances de reintegração ao mercado de trabalho são
ínfimas, reconhecendo-se, pois, a incapacidade total e definitiva. No mesmo sentido, AC
595186/SE do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença previdenciário no
período compreendido entre 08/11/2019 e 08/01/2020, restando comprovado o atendimento
aos supracitados requisitos.

Levando-se em conta que não havia incapacidade laborativa na data do indeferimento do
benefício, tampouco quando do ajuizamento da ação, fixo a DIB na data da perícia judicial
(12/02/2020).

VOTO

O auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do art. 59, da Lei nº 8.213/1991, é
concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais de quinze dias.
Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos
termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.
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A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Ao início, não conheço do recurso adesivo interposto pela parte autora, tendo em vista
que no microssistema que rege o Juizado Especial Federal não é cabível interposição de
recurso adesivo. Neste sentido:

Enunciado nº. 59 do FONAJEF – Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais: 
Não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais.

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA. RECURSO
ADESIVO INTERPOSTO PELO INSS NO CONHECIDO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. 1. Pedido de reviso de benefício
previdenciário. 2. Sentença de parcial procedência do pedido. 3. Interposição de recuso de
sentença pela parte autora e recurso adesivo pela autarquia-r. 4. Primeiramente, deixo de
apreciar o recurso adesivo interposto pela autarquia, tendo em vista ser incabível nas aes sob
o rito processual do Juizado Especial Federal. 5. Mantenho da sentença. 6. Nos termos do
artigo 219, 1 do CPC, a prescrição quinquenal deve ser contada retroativamente data do
ajuizamento da demanda. Entretanto, entendo que o requerimento administrativo tem o condo
de interromper a prescrito. Assim, considero devidas as parcelas compreendidas nos cinco
anos anteriores ao requerimento administrativo, prescritas todas as parcelas anteriores. 7.
Provimento ao recurso da parte autora. (TRF3, RI 0012462-66.2006.4.03.6302, 3 TURMA
RECURSAL DE SÃO PAULO, Relator Vanessa Vieira de Mello, Data 14/11/2012);
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO ADESIVO NO JUIZADO
ESPECIAL. JUROSDE MORA NÃO PREVISTOS NA SENTENÇA. 1.Ante a presença de uma
das hipóteses do artigo 535 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração. Omissão
reconhecida, com a exclusão da condenação relativa aos juros de mora. 2. Não é admissível
recuso adesivo no Juizado Especial, conforme artigos41 e 48 da Lei n. 9.099/95.2.Recurso a
que se dá provimento. (TNU, proc. 200241007001852, DJRO 08/10/2002).

Cinge-se, portanto, a controvérsia à condenação em aposentadoria por invalidez, à multa
cominatória e ao prazo para cumprimento da tutela de urgência impostos ao INSS. 

Compulsados os autos, verifica-se que o autor esteve em gozo de auxílio-doença durante os
períodos compreendidos entre 05/06/2018 e 16/05/2019 e entre 08/11/2019 e 08/01/2020
(Evento 9, outros 3).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
12/02/2020 foi de que o demandante é portador de dor lombar baixa de causa traumática,
estando incapacitado de forma definitiva para qualquer atividade que exija esforço físico ou
posição ortostática (Evento 20, laudo 1). 

A reabilitação profissional deve ser concedida em caso de incapacidade definitiva para a
função habitual, conforme dispõe o artigo 89 da Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os aspectos
sociais e pessoais. Nesse sentido é o Enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência da TNU:
"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

No caso sob exame, o autor possui idade avançada (63 anos), baixa escolaridade (4ª série) e é
trabalhador braçal (pedreiro), de modo que sua reinserção no mercado de trabalho se mostra
prejudicada, quando consideradas, em conjunto com o diagnóstico de incapacidade
permanente, suas condições pessoais e sociais. 

Diante do exposto, faz-se forçosa a manutenção da condenação do INSS ao pagamento da
aposentadoria por invalidez deferida pelo juízo sentenciante, diante do reconhecimento da
incapacidade total e definitiva.
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Acerca da multa cominatória, consoante se infere dos EVENTOS 36, 39 e 47, a Equipe de
Atendimento de Demandas Judiciais do INSS foi intimada para o cumprimento da tutela em
6.6.2020, vindo a informar o cumprimento da medida em 7.7.2020, dentro, pois, do prazo
assinalado pelo juízo sentenciante.

Nesses termos, faz-se cogente reconhecer que o réu carece de interesse recursal, por perda
superveniente do objeto (já que o cumprimento foi informado após a interposição do
recurso), pelo que seu apelo não merece transpassar a barreira da admissibilidade, quanto a
esse tópico.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos. 

INSS isento de custas. Condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Voto por NÃO CONHECER DO RECURSO do Autor, tendo em vista que no
microssistema que rege o Juizado Especial Federal não é cabível interposição de recurso
adesivo.

Voto por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO do INSS para, na parte
conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000718649v8 e do código CRC 889ba373. 
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Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006907-73.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: PAULO RONALDO PAIVA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: FERNANDA ROSA MOREIRA (OAB ES021068)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO do INSS para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760828v2 e do código CRC 86de4848. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003544-78.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CEZAR PERIN (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou
restabelecimento do benefício de auxílio-doença (NB 621.930.722-8), por ser o demandante
portador de perda total da visão do olho esquerdo e perda parcial da visão do olho direito.

Sentença (eventos 43 e 55 - embargos): julgou procedente o pedido para conceder o
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, desde 31/04/2018, com
DIP na data da sentença. Deferiu, ainda, medida antecipatória de tutela para determinar ao
INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Razões do recorrente – INSS (evento 49): requer a reforma da sentença para que seja
julgada improcedente a ação, alegando que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Sustenta
que a cegueira monocular não induz a incapacidade laboral. Subsidiariamente, requer o
aumento do prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o prazo
seja contado em dias úteis.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavrador.

b) Idade atual: 56 anos.

c) Escolaridade:  ensino fundamental incompleto.

d) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 4, fl. 3): 11/03/2019 - paciente apresenta quadro de BAV (bloqueio
atrioventricular) em OE após acidente automobilístico. Acuidade visual c/ correção: OD
20/40, OE <20 200 

(Evento 1, laudo 4, fl. 7): 31/01/2018 - paciente com hemorragia subconjutival OE.  
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A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

SENTENÇA

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de H54.4 - Cegueira em um olho, que a incapacita de
forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde 11/03/2019.
(...)

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 13/03/2019.

EMBARGOS

Com efeito, no  Evento 20, LAUDO1 restou comprovado que a lesão no olho é a mesma desde
30/04/2018, motivo pelo qual deve-se considerar o autor como portador da mesma
incapacidade desde então.

Considerando que o autor gozou auxílio-doença com DCB em 30/04/2018, a DIB do benefício
judicial deve ser fixada em 31/04/2018.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor esteve em gozo de auxílio-doença durante o
período compreendido entre 28/01/2018 e 30/04/2018 (evento 8, outros 2, fl. 16).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
01/10/2019 foi de que o demandante é portador de cegueira em um olho (esquerdo) e visão
reduzida no outro (acuidade 20/40, olho direito), estando incapacitado de forma total
definitiva para o trabalho (evento 13, laudo 1). Ademais, no laudo complementar apresentado
ao evento 20, a expert confirmou que, em 30/04/2018, o autor já era portador da incapacidade
laborativa.

Diante do exposto, faz-se forçosa a manutenção da condenação do INSS ao pagamento da
aposentadoria por invalidez deferida pelo juízo sentenciante, diante do reconhecimento da
incapacidade total e definitiva do autor pela perícia judicial.

Ademais, mesmo que fosse reconhecida a incapacidade parcial e permanente, as condições
pessoais e sociais do segurado são desfavoráveis a uma eventual reabilitação, tendo em vista
que possui 56 anos, exerce atividade braçal e tem apenas o ensino fundamental.

Quanto ao prazo para cumprimento da tutela de urgência, consoante se infere dos EVENTOS
46, 48 e 61, a Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS foi intimada para o
cumprimento da tutela em 25/05/2020, vindo a informar o cumprimento da medida em
25/06/2020, dentro, pois, do prazo assinalado pelo juízo sentenciante.

Nesses termos, faz-se cogente reconhecer que o réu carece de interesse recursal, por perda
superveniente do objeto (já que o cumprimento foi informado após a interposição do
recurso), pelo que seu apelo não merece transpassar a barreira da admissibilidade, quanto a
esse tópico.

INSS isento de custas. Condeno a Autarquia ao pagamento da verba honorária, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/1995,
c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO do INSS para, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003544-78.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CEZAR PERIN (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS (OAB ES011936)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO do INSS para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760830v2 e do código CRC 38e2a711. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008206-54.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE TENES DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato de recurso inominado interposto pelo INSS (evento 17) em face da sentença (evento 10)
que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Autarquia Previdenciária a
conceder à parte demandante o benefício de auxílio-doença, com DIB em 15.1.2020. O juízo
sentenciante deferiu, também, a medida antecipatória de tutela e determinou a implantação do
benefício no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem
reais) por dia de atraso.

O INSS requer, em seu recurso, a revogação da multa processual previamente cominada, ou,
alternativamente, sua redução e limitação, bem como a prorrogação do prazo para seu
cumprimento.

VOTO

Quanto à multa processual cominada, assim dispôs a sentença:

Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar em 30 dias o benefício previdenciário,
observados os seguintes parâmetros: (...)

Arbitro multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base no
art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia seguinte ao término do prazo
assinalado para cumprimento pela APSADJ.

Consoante se infere dos EVENTOS 13, 16, 21 e 23, a Equipe de Atendimento de Demandas
Judiciais do INSS foi intimada para o cumprimento da tutela em 20.5.2020, vindo a informar
o cumprimento da medida em 22.6.2020, dentro, pois, do prazo assinalado pelo juízo
sentenciante.

Nesses termos, faz-se cogente reconhecer que o réu carece de interesse recursal, pelo que
seu apelo não merece transpassar a barreira da admissibilidade.
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INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei
n. 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por NÃO CONHECER do RECURSO do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000680229v4 e do código CRC b2a62f64. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008206-54.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE TENES DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM (OAB ES027462)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO
CONHECER do recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760910v2 e do código CRC 136d711c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000759-34.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOAO ADENIS GAMA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como tempo especial os
períodos de 19/04/1986 a 21/09/1991 (vigilante), 10/01/1992 a 30/11/1992 (vigilante),
24/07/2002 a 01/03/2003 (calor), 01/09/2005 a 01/05/2006 (bactérias e poeira de sílica),
01/09/2006 a 31/01/2007 (bactérias e poeira de sílica), 02/10/2007 a 01/10/2008 (bactérias),
09/01/2009 a 08/01/2010 (bactérias), 06/12/2010 a 05/12/2011 (bactérias, vírus e poeira de
sílica), 13/03/2012 a 12/03/2013 (vírus e bactérias), 13/03/2013 a 12/03/2014 (vírus e
bactérias), 13/03/2014 a 23/07/2015 (calor) e 24/07/2015 a 12/02/2016 (calor).

2. O INSS, em suas razões, alega que o autor não demonstrou o desempenho de
atividade laborativa com exposição aos agentes nocivos calor, vírus e bactérias, ruído e poeira
de sílica. Além disso, em relação aos períodos em que o autor trabalhou como vigilante, não
houve comprovação de uso de arma de fogo. Ao final, pede a reforma da sentença para que o
pedido seja julgado improcedente.

3. O autor, em suas razões, alega cerceamento de defesa (falta de apreciação de
pedido de realização de prova), e que nos períodos de 29/08/2003 a 01/01/2004 e de
02/01/2004 a 01/01/2005 trabalhou exposto a agentes nocivos (ruído, calor e bactérias) que
justificariam a especialidade do tempo de serviço.

4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
um do outro.

VOTO

5. O autor alega cerceamento de defesa por falta de apreciação de requerimento
de produção de prova. O único requerimento existente nos autos foi formulado na petição
inicial, de forma genérica e sem objeto específico, nos seguintes termos: “protesta provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial documental e
testemunhal”. Não houve especificação de prova nem reiteração do pedido de realização de
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provas complementares, sendo certo que o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito é
do autor, não sendo aceitável a pretensão de transferi-lo ao órgão julgador, que apreciou o
pedido com base nos elementos carreados ao processo pelas partes.

6. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198); 

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial. 

6.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse. 

6.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134). 

6.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
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Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900). 

7. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

8. Sobre os períodos em que o autor trabalhou como vigilante, importa dizer que
a súmula n. 26 da TNU estabelece que a atividade de vigilante enquadra-se como especial,
equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64.

8.1. Na Pet. n. 10.679, a Primeira Seção do STJ decidiu, em 22.05.2019, que a
atividade de vigilante poderia ser considerada como especial, independentemente de uso de
arma de fogo, mas desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de
forma permanente, não ocasional, nem intermitente.

8.2. Com relação aos períodos de 19/04/1986 a 27/07/1991 e de 10/01/1992 a
30/11/1992, a CTPS (evento 1, CTPS10, fl. 01 e evento 1, CTPS9, fl. 01) e o CNIS (evento
15, PROCADM1, fl. 27) do autor registram que ele trabalhou como vigilante,
respectivamente, nas empresa Servitran Ltda. - Vigilância e Transporte de Valores e VSG -
Vigilância e Segurança em geral Ltda.

8.3. Sabe-se que as atividades típicas dos profissionais que exercem a função de
vigilante consistem, de um modo geral, em vigiar as dependências de áreas privadas para
prevenir e controlar irregularidades e em preservar a integridade física das pessoas e a
segurança do ambiente e do patrimônio. Dessa forma, havendo ou não utilização de arma de
fogo -  e, no caso dos autos, presume-se que houve, dado que o autor trabalhava com
transporte de valores/segurança patrimonial -, nos períodos sob análise, pode-se concluir que
ele trabalhou, de forma habitual e permanente, exposto ao agente nocivo perigo. Deve ser
mantido, portanto, o capítulo da sentença que declarou como tempo especial os períodos de
19/04/1986 a 27/07/1991 e de 10/01/1992 a 30/11/1992.

9. Com relação aos períodos de 24/07/2002 a 01/03/2003, 13/03/2014 a
23/07/2015 e 24/07/2015 a 12/02/2016, o PPP juntado no evento 1, PPP16, fls. 01-06, registra
que o autor trabalhou como gari nos períodos sob exame e exposto a calor nas seguintes
intensidades, respectivamente: 26,95°C (quando o limite de tolerância era de 26,70°C),
28,40°C (quando o limite de tolerância era de 26,70°C) e de 26,86 °C (quando o limite de
tolerância era de 26,70°C). O PPP também informa que a técnica utilizada na medição do
calor foi o IBUTG. Contudo, nota-se no PPP que o autor utilizou EPI eficaz ou trabalhou em
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ambiente com EPC eficaz, de forma que houve a eliminação do fator de risco, não sendo
possível considerar os períodos em tela como tempo especial. A sentença merece reforma
nesse ponto.

10. Com relação aos períodos de 29/08/2003 a 01/01/2004  (ruído, calor e
bactérias) e de 02/01/2004 a 01/01/2005 (ruído, calor e bactérias), o PPP juntado no evento 1,
PPP16, fls. 01-06, registra que o autor trabalhou como gari nos períodos sob exame e exposto
a calor e a ruído nas seguintes intensidades, respectivamente: 24,70°C (quando o limite era de
26,70°C) e 76,80 dB (quando os limites vigentes na época foram de 90 dB de 06.03.1997 a
18.11.2003, e de 85 dB de 19.11.2003 em diante, no termos da Pet. n. 9.059/STJ). O PPP
também informa que a técnica utilizada na medição do calor foi o IBUTG e do ruído, a
dosimetria. Assim, conforme se constata, nenhum dos dois agentes nocivos ora tratados
excedeu o limite de tolerância, de forma que a sentença deve ser mantida nesses pontos.

11. Com relação aos períodos de 01/09/2005 a 01/05/2006 (bactérias e poeira de
sílica), 01/09/2006 a 31/01/2007 (bactérias e poeira de sílica), 02/10/2007 a 01/10/2008
(bactérias), 09/01/2009 a 08/01/2010 (bactérias), 06/12/2010 a 05/12/2011 (bactérias, vírus e
poeira de sílica), 13/03/2012 a 12/03/2013 (vírus e bactérias) e 13/03/2013 a 12/03/2014
(vírus e bactérias), o PPP juntado no evento 1, PPP16, fls. 01-06, registra que o autor
trabalhou como gari nos períodos sob exame e exposto a agentes físicos, biológicos e
químicos.

11.1. A menção a poeira de sílica aparece nos períodos de 01/09/2005 a
01/05/2006 e de 06/12/2010 a 05/12/2011. A poeira de sílica é um agente reconhecidamente
cancerígeno para humanos, previsto no grupo I da LINACH. Porém verifica-se no PPP que a
exposição do autor ao agente foi de 0,00 MG/M³, o que significa dizer que o autor não tinha
contato com o agente em sua jornada de trabalho. Assim, com base na poeira de sílica, os
períodos não podem ser considerados como tempo especial.

11.2. O PPP ainda registra que nos dois períodos mencionados no item anterior
(01/09/2005 a 01/05/2006 e de 06/12/2010 a 05/12/2011) e nos intervalos de 01/09/2006 a
31/01/2007, 02/10/2007 a 01/10/2008, 09/01/2009 a 08/01/2010, 13/03/2012 a 12/03/2013 e
de 13/03/2013 a 12/03/2014, o autor trabalhou exposto a bactérias, vírus e vermes.

11.3. Sobre a exposição a agentes biológicos, a TNU, no julgamento do tema
211, fixou a tese de que para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes
biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a
profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.
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11.4. Ressalte-se, ainda, que, segundo recente entendimento da TNU, adotado
no julgamento do tema 205: “a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado
em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades
arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b)
entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos
ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco
de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda,
ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável
da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”. 

11.5. De acordo com o PPP, o autor trabalhava como gari, no setor de varrição
manual, e suas atividades consistiam em: realizar serviços de varrição manual em ruas
pavimentadas, ensacar resíduos urbanos de varrição manual, rastelar ruas não pavimentadas,
realizar capina eventualmente, utilizar cone/carrinho como forma de sinalização nas rotas de
varrição e auxiliar serviços gerais eventualmente. A descrição de suas atividades não revela
existir probabilidade de exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço
e superior ao risco em geral, além do que o PPP informa uso de EPI eficaz. Dessa forma os
períodos de 01/09/2005 a 01/05/2006, 01/09/2006 a 31/01/2007), 02/10/2007 a 01/10/2008,
09/01/2009 a 08/01/2010, 06/12/2010 a 05/12/2011, 13/03/2012 a 12/03/2013 e 13/03/2013 a
12/03/2014, pelos agentes biológicos, não devem ser considerado como tempo especial.

11.6. Ainda em relação a esse bloco de períodos, o PPP registra que o autor
trabalhou exposto a ruído, sendo que nos intervalos de 01/09/2005 a 01/05/2006 (67,8 dB -
abaixo do limite de tolerância de 85 dB), 01/09/2006 a 31/01/2007 (81,5 dB - abaixo do
limite de tolerância de 85 dB), 02/10/2007 a 01/10/2008 (80,4 dB - abaixo do limite de
tolerância de 85 dB), 09/01/2009 a 08/01/2010 (75,53 dB - abaixo do limite de tolerância de
85 dB), 06/12/2010 a 05/12/2011 (75,53 dB - abaixo do limite de tolerância de 85 dB) e de
13/03/2012 a 12/03/2013 (84,04 dB - abaixo do limite de tolerância de 85 dB), sua
intensidade não superou o limite de tolerância, de maneira que, também pelo agente ruído,
esses períodos não pode ser considerados como tempo especial. Somente no período de
13/03/2013 a 12/03/2014, cujo nível de ruído foi de 91,61 dB, houve superação do limite de
tolerância de 85 dB, de forma que esse período deve ser considerado como tempo especial.

12. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

13. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.
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14. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recurso e por negar
provimento ao recurso do autor e por dar parcial provimento ao recurso do INSS apenas para
afastar a especialidade dos períodos de 24.07.2002 a 01.03.2003, 01.09.2005 a 01.05.2006,
01.09.2006 a 31.01.2007, 02.10.2007 a 01.10.2008, 09.01.2009 a 08.01.2010, 06.12.2010 a
05.12.2011, 13.03.2012 a 12.03.2013, 13.03.2014 a 23.07.2015 e de 24.07.2015 a
12.02.2016. De ofício, corrijo erro material da sentença para que o período de 19.04.1986 a
21.09.1991 tenha como termo final 27.07.1991, conforme data de saída constante da CTPS do
autor (evento 1, CTPS10, fl. 01).

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000672549v3 e do código CRC fb922f8d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000759-34.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOAO ADENIS GAMA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recurso e por negar provimento ao recurso do autor e por dar parcial provimento ao
recurso do INSS apenas para afastar a especialidade dos períodos de 24.07.2002 a
01.03.2003, 01.09.2005 a 01.05.2006, 01.09.2006 a 31.01.2007, 02.10.2007 a 01.10.2008,
09.01.2009 a 08.01.2010, 06.12.2010 a 05.12.2011, 13.03.2012 a 12.03.2013, 13.03.2014 a
23.07.2015 e de 24.07.2015 a 12.02.2016. De ofício, corrijo erro material da sentença para
que o período de 19.04.1986 a 21.09.1991 tenha como termo final 27.07.1991, conforme data
de saída constante da CTPS do autor (evento 1, CTPS10, fl. 01), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760114v2 e do código CRC 909c38e4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001405-50.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: PAULO OSMAR DEGAN (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra os
capítulos da sentença que julgaram o pedido de reconhecimento de tempo especial.

2. O INSS, em suas razões, alega que os períodos de 02.03.1992 a 28.04.1995,
de 29.04.1995 a 05.03.1997, de 06.03.1997 a 02.12.1998 e de 03.12.1998 a 07.04.2000, em
que o autor trabalhou como frentista, não poderiam ter sido declarados como tempo especial
porque não houve efetivo contato com agentes nocivos, não houve exposição
habitual/permanente e não houve análise quantitativa do agente nocivo.

3. O autor, em suas razões, alega que os períodos de 01.11.2000 a 17.02.2011 e
de 09.09.2011 a 30.01.2012, em que trabalhou como chefe de pista, e de 18.06.2012 a
29.01.2018, em que trabalhou como frentista, deveriam ter sido considerados como tempo
especial, em razão da prova de exposição a agentes nocivos que alega ter produzido nos
autos.

4. Somente o réu apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
do autor.

VOTO

5. Com relação ao recurso do INSS, verifica-se que o PPP juntado no evento 12,
PROCADM2, fls. 20-22, registra que, no período de 02.03.1992 a 07.04.2000, o autor
trabalhou como frentista, no setor de abastecimento,  e exposto a benzeno, tolueno, xileno,
etanol e hidrocarbonetos. Convém ressaltar que, de acordo com a TNU, a análise dos
hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, independentemente do
período em que a atividade é prestada pelo trabalhador (TNU, Pedilef n. 5004737-
08.2012.4.04.7108). Além disso, considerando que o benzeno é substância confirmada como
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carcinogênica para humanos, prevista no grupo 1, da LINACH, eventual utilização de EPI
não afasta a nocividade do agente (tema 170/TNU). Sendo assim, deve ser mantido o capítulo
da sentença que declarou a especialidade do período de 02.03.1992 a 07.04.2000.

6. Quanto ao recurso do autor, constata-se, em relação aos períodos de
01.11.2000 a 17.02.2011 e de 09.09.2011 a 30.01.2012, conforme PPP juntado no evento 12,
PROCADM2, fls. 20-22, que o autor trabalhou como chefe de pista, no setor de
abastecimento, sob condições de periculosidade. O PPP não registra exposição a nenhum
outro fator de risco. 

7. Sobre a periculosidade, a sua consideração como fator de risco suficiente ao
tempo especial não se estende à função de chefe de pista.

8. É que, de forma geral, o período posterior a 05/03/1997, dado o advento do
Decreto nº 2.172/1997, retirou a periculosidade e penosidade como fatores de risco.

9. Nesse particular, ainda que a jurisprudência majoritária, mais recentemente,
tenha admitido estender à eletricidade – como exemplo - como mais um fator de risco a
justificar a contagem como especial, desde que acima de 250 volts, tal se deve ao fato de que
o rol de atividades previstas no Decreto nº 2.172/1997 seria exemplificativo, sem contar
outros fatores intrínsecos ao agente em questão, daí porque tal agente físico eletricidade foi
readmitido como nocivo. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. PORTE DE ARMA DE
FOGO. COMPROVAÇÃO. EXPOSIÇÃO À TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS.
ROL DE ATIVIDADES NOCIVAS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO
ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.306.113/SC SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Trata-se de remessa oficial e apelação
cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de
aposentadoria especial. 2. In casu, o autor pretende ver reconhecida a natureza especial dos
períodos trabalhados nas funções de vigilante, eletricista auxiliar e eletricista linha viva, de
01/11/1984 a 18/03/1987 e 30/06/1987 a 28/12/2011. 3. De conformidade com o entendimento
perfilhado pelo eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até 28/04/1995, dia anterior à
publicação da Lei nº. 9.032/95, a atividade de vigilante era considerada especial, sendo
equiparada à função de guarda, por enquadrar-se no código 2.5.7, do Decreto nº. 53.831/64,
classificada como perigosa, desde que o segurado comprovasse o porte de arma de fogo
durante toda a jornada de trabalho. 4. Assim, em relação ao período de 01/11/1984 a
18/03/1987, o autor desincumbiu-se de provar, mediante a apresentação de perfil
profissiográfico previdenciário, o exercício na função de vigilante portando arma de fogo, de
sorte que este deve ser enquadrado como especial. 5. Por sua vez, cumpre destacar que, até
05/03/1997, a eletricidade, com tensões superiores a 250 volts, era classificada como agente
perigoso pelo Decreto nº 53.831/64, no código 1.1.8. A partir de então, o Decreto nº 2.172/97
excluiu do rol de agentes nocivos aqueles considerados penosos e perigosos, dentre os quais a
eletricidade. 6. Após 06/03/1997, embora o agente eletricidade tenha sido excluído do rol dos
agentes agressivos, entende-se que o rol de atividades arroladas no Decreto nº 2.172/97 é
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exemplificativo, não existindo impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial
aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a
eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar
citado (orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n.
1.306.113/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos). 7. Com efeito, a cópia da CTPS e do
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP demonstram que o autor laborou com exposição
ao agente insalubre da eletricidade - exposto a tensões elétricas acima de 250 volts - no
período de 30/06/1987 a 28/12/2011. 8. Assim, considerando o lapso mínimo exigido por lei
(25 anos) e procedendo à contagem do tempo de serviço especial, vê-se que o mesmo tem
direito à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, na medida em
que já somava mais de 25 anos de efetivo labor naquela ocasião. 9. Juros de mora devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº
11.960/09, conforme o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.270.439/PR. Correção monetária conforme o
Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Honorários advocatícios de R$ 1.500,00
mantidos, a teor do parágrafo 4º, do art. 20, do CPC. 11. Remessa oficial e apelação
improvidas. 
(APELREEX 00046652220124058000, Desembargador Federal Fernando Braga, TRF5 -
Segunda Turma, DJE - Data::02/03/2015 - Página::50.)

10. No entanto, tal entendimento não é absoluto. Assim, nem todas as atividades
perigosas ou penosas antes enquadradas como nocivas serão readmitidas para fins de
contagem especial. No caso do chefe de pista, ainda que se trate de uma atividade
relativamente perigosa, com risco de explosão, essa circunstância, unicamente, não é
suficiente para  classificá-la como especial, dado que as atribuições do autor (gerenciar,
coordenar, supervisionar e controlar serviços do posto de combustível) não o inserem de
forma direta na área de risco da operação. 

11. Percebe-se que as alterações promovidas na Lei de Benefícios a partir de
1995 e, posteriormente, em 1997, estabeleceram que para essa finalidade, ser considerado
especial, tem que haver exposição efetiva a algum agente físico, químico ou biológico
estampados na lei regulamentadora, bem como que tal exposição se dê de forma habitual e
permanente: 

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei,
ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.
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12. Portanto, a lei regulamentadora até pode ser relativizada e ampliada para o
caso de eletricidade, visto que tal se enquadra como agente físico e em contato com cargas
elétricas acima de 250 volts é considerada nociva. Nos demais casos de atividades
consideradas perigosas (ex: frentistas, motoristas de carga de risco, etc) ou mesmo penosas
(ex: motoristas simples, professores, etc) a ampliação, na ausência de qualquer agente nocivo,
não deve ser admitida – a não ser que demonstrada uma especificidade do agente em questão
que demonstre se tratar de exposição habitualmente nociva/risco.   

13. Por fim, eventual irresignação sobre o fato de lhe ser reconhecido o
adicional de periculosidade/insalubridade, tal, por si só não comprova a exposição do
respectivo trabalhador de forma habitual e permanente aos agentes que a legislação de
regência classifica como nocivos a fim de merecerem o respaldo previdenciário, vez que a
periculosidade/insalubridade tem cunho trabalhista e nem sempre importa na esfera
previdenciária, ou seja, o trabalhador pode recebê-la em seu salário e ainda assim não ter
direito à aposentadoria especial. Portanto, ressalto, tal especificidade não é determinante na
seara previdenciária, já que o principal fator para caracterizar o labor especial não está
presente naquela atividade - exposição efetiva a algum agente nocivo de forma habitual e
permanente. 

15. Não merece reparo, portanto, a sentença recorrida no que diz respeito a esse
capítulo. 

16. Em relação ao período de 18.06.2012 a 29.01.2018, o PPP juntado no
evento 12, PROCADM2, fl. 25, registra que o autor trabalhou no Posto Viena Ltda. como
frentista, no período de 18.06.2012 a 15.11.2017, mas não informa exposição a nenhum fator
de risco. Aliás, no formulário não consta nem mesmo o nome do responsável técnico pelos
registros ambientais. O CNIS registra que o vínculo ainda estava ativo em 06/2019 (evento
11, OUT2, fl. 04).

17. O autor juntou no evento 1, PPP9, PPP de um empregado do mesmo posto
de combustível, que aponta como paradigma. Nesse PPP, consta a exposição a agentes
nocivos. Entretanto, a questão já foi corretamente enfrentada - e afastada - na sentença que,
sobre o tópico, assim se pronunciou:

Quanto ao período de 18/06/2012 a 29/01/2018, o autor não traz a estes autos formulário PPP
em nome próprio, limitando-se a reproduzir no caderno processual documento existente em
nome de terceiro [JORGE SONEGUETTI,, conforme Evento 1, PPP9].

É inviável, contudo, considerar-se o PPP existente em nome do terceiro, mais ainda porque se
trata de vínculo de trabalho recente, não havendo justificativa plausível para que o requerente
deixe de apresentar formulário em nome próprio.
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Por outro lado, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial, conforme
determina o art. 320 do CPC/2015, implica a carência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito
(CPC/2015, art. 485, IV). Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. em 16/12/2015, DJe 28/04/2016.

Impõe-se, portanto, a extinção do processo, sem exame do mérito, quanto ao pedido de
condenação do INSS na obrigação de averbar, como tempo de trabalho especial, o período de
18/06/2012 a 29/01/2018.

18. Frise-se que o reconhecimento de especialidade por similaridade seria
admitido apenas no caso de impossibilidade de produção da prova de exposição a agentes
nocivos, o que não ocorreu no caso concreto.

19. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

20. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

21. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e negar-lhes
provimento.

 
 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000713813v3 e do código CRC 5b76adf3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001405-50.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: PAULO OSMAR DEGAN (AUTOR)
ADVOGADO: RÔMULO FACINI MOREIRA (OAB ES028922)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760116v2 e do código CRC bbd0abd2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000079-52.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSE GUIMARAES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como tempo especial o
período de 01.08.1995 a 05.03.1997, como tempo rural o período de 04.01.1979 a 28.02.1985
e para reconhecer o tempo trabalhado na condição de empregado, anotado na CTPS, no
período de 20.08.1986 a 01.12.1986, bem como para condenar o INSS a conceder ao autor o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

2. Em suas razões, o INSS impugna apenas o reconhecimento do tempo rural,
sustentando que não houve prova do exercício de atividade rural em regime de economia
familiar no período alegado.

3. O autor, em suas razões, defende que o período de 02.01.1973 a 03.01.1979
também deveria ter sido declarado como tempo rural, uma vez que apresentou início de prova
material posteriormente corroborada pela prova testemunhal, e que os períodos de 01.10.1985
a 16.08.1986, 20.08.1986 a 01.12.1986, 01.12.1986 a 22.05.1987, 01.06.1987 a 23.05.1987,
01.08.1988 a 27.12.1990, 01.06.1991 a 19.06.1991, 01.08.1991 a 23.11.1994 deveriam ter
sido declarados como tempo especial, dado que ele trabalhou como motorista.

4. Autor e INSS apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso um do outro.

VOTO

5. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários”. 
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6. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

7. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: para
fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. 

8. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural.

9. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula
n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da
prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

10. O INSS recorreu para afastar a declaração como tempo rural do período de
04.01.1979 a 28.02.1985. O autor, nascido em 02.01.1961 (evento 1, RG3, fl. 01), recorreu
para que seja declarado como tempo rural o período de 02.01.1973 a 03.01.1979, que se
estende dos seus 12 aos 18 anos de idade. 

11. Com o objetivo de provar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar, o autor juntou apenas seu certificado de alistamento militar (evento 1,
PROCADM7, fls. 03-04), emitido em 04.01.1979, onde consta a profissão de lavrador. Não
há qualquer outro documento que sugira o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar. A escritura pública de doação com reserva de usufruto juntada no evento
1, PROCADM7, fls. 08-09, prova a existência da área rural onde o autor alega ter trabalhado,
mas não o efetivo trabalho nem sua duração.

12. Sobre as provas documental e testemunhal, a sentença consignou o seguinte:

A prova testemunhal não deixou qualquer dúvida sobre o efetivo exercício de atividade rural
em regime de economia familiar do autor na propriedade da família Berti.  
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As testemunhas demonstraram grande conhecimento sobre a vida laboral da parte autora,
atestando o efetivo exercício do trabalho rural, sem a contratação de empregados ou obtenção
de renda fora do meio rural.

Contudo, cumpre mencionar que o único documento que atesta a atividade rural do
demandante é o certificado de reservista emitido em 04/01/1979, e, por essa razão, entendo
que a atividade rural deve ser reconhecida apenas a partir desse ponto.

Deste modo, considerando a inexistência de vínculos empregatícios da parte autora em sua
CTPS ou Cadastro Nacional de Informações Sociais no período alegado, bem como diante da
existência de documentos aptos a atestarem o labor campesino no referido interregno,
complementados pela prova oral produzida, conclui-se que a averbação do trabalho rural
deve ser concedida a partir do marco supracitado.

Sendo assim, reconheço a atividade desempenhada na qualidade de segurado especial no
período de 04/01/1979 a 28/02/1985.

13. Assim, com relação ao período de 02.01.1973 a 03.01.1979, ante a
inexistência de início de prova material e a impossibilidade de prova exclusivamente
testemunhal, não merece provimento a pretensão recursal do autor. Quanto ao período de
04.01.1979 a 28.02.1985, impugnado no recurso do INSS, por haver início de prova material
do exercício de atividade rural em regime de economia familiar corroborado pela prova
testemunhal, conforme consta da sentença, não merece provimento o recurso inominado do
INSS.

14. No que diz respeito aos períodos de 01.10.1985 a 16.08.1986, 20.08.1986 a
01.12.1986, 01.12.1986 a 22.05.1987, 01.06.1987 a 23.05.1987, 01.08.1988 a 27.12.1990,
01.06.1991 a 19.06.1991, 01.08.1991 a 23.11.1994, em que o autor alega ter trabalhado como
motorista, tem-se a dizer que a profissão de motorista, para que seja considerada atividade
especial, precisa ser desempenhada por motorista de caminhão (pesado) de carga e ou ônibus
de passageiros, únicas aptas ao enquadramento por categoria profissional nas áreas de atuação
2.4.2 e 2.4.4 elencadas nos Decretos n. 83.080/1979 e 53.831/1964.

15. No que tange aos períodos acima elencados, a CTPS do autor (evento 1,
PROCADM6, fls. 01-05), apesar de registrar a profissão de motorista, não especifica o tipo
de veículo por ele conduzido, o que, a princípio, inviabilizaria o seu pleito. Entretanto, o autor
juntou declaração do empregador Locatelli Móveis Ltda. no evento 59, DECL2, fls. 01-02,
atestando que, nos períodos de 20.08.1986 a 22.05.1987 e de 01.06.1987 a 23.05.1988, ele
conduzia caminhão de carga, de forma que faz jus à declaração de especialidade dos períodos
de 20.08.1986 a 01.12.1986, 01.12.1986 a 22.05.1987, 01.06.1987 a 23.05.1987. Ressalte-se
que apesar da juntada tardia do documento, o INSS, tendo se manifestado depois, não a
impugnou. Quanto aos demais períodos constantes do item anterior, não é possível
reconhecer a especialidade seja por enquadramento profissional seja por efetiva exposição a
agentes nocivos.
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16. INSS isento de custas processuais. Condeno o INSS, recorrente vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput” da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

17. Sem condenação do autor em custas processuais nem honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

18. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos, por negar
provimento ao recurso do INSS e por dar parcial provimento ao recurso do autor, apenas para
declarar como tempo especial os períodos de 20.08.1986 a 01.12.1986, 01.12.1986 a
22.05.1987 e de 01.06.1987 a 23.05.1987 e determinar a sua averbação nos registros
previdenciários do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000706441v3 e do código CRC 31687d61. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000079-52.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE GUIMARAES (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recursos, por negar provimento ao recurso do INSS e por dar parcial provimento ao
recurso do autor, apenas para declarar como tempo especial os períodos de 20.08.1986 a
01.12.1986, 01.12.1986 a 22.05.1987 e de 01.06.1987 a 23.05.1987 e determinar a sua
averbação nos registros previdenciários do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000784583v2 e do código CRC 879dd998. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:5 

Poder Judiciário
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RECURSO CÍVEL Nº 5001123-09.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARISE CRISTINA DALFIOR PRANDO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condená-lo a averbar os períodos de
01.08.2001 a 19.04.2004, 01.10.2005 a 16.05.2008 e de 02.05.2008 a 24.10.2018 como
tempo especial e o período de 25.10.1986 a 30.07.2001 como segurada especial, ressaltando
que o período posterior a 31.10.1991 necessita da correspondente indenização para que seja
computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O INSS, em suas razões, alega que, nos períodos de  01.08.2001 a 19.04.2004
(agente comunitária), 01.10.2005 a 16.05.2008 (auxiliar de enfermagem) e de 02.05.2008 a
24.10.2018 (auxiliar de enfermagem), a autora não trabalhou exposta a agente nocivos
biológicos, de forma que esses intervalos devem ser considerados como tempo comum. Com
relação ao tempo rural, sustenta, com alegações genéricas e padronizadas, que a autora não
comprovou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período objeto
da demanda. 

3. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

4. Segundo recente entendimento da TNU, adotado no julgamento do tema 205:
“a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes
biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos
de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a
comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser
avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”.
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5. Além disso, a TNU, no julgamento do tema 211, fixou a tese de que para
aplicação do artigo 57, § 3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo
mínimo de exposição durante a jornada.

6. O PPP juntado no evento 30, PPP2, fls. 01-03, registra que a autora trabalhou
como agente comunitária no período de 01.08.2001 a 19.04.2004, e, em uma primeira leitura,
sem exposição a fator de risco juridicamente relevante para justificar a especialidade da
prestação do serviço, já que o formulário informa no campo “fator de risco” apenas  “contato
com pacientes”, sem indicar contato com microorganismos ou parasitas infectocontagiosos,
ou ainda com suas toxinas. Entretanto, no campo “descrição das atividades”, resta
evidenciado que os pacientes com quem a autora tinha contato eram portadores de doenças
infectocontagiosas, como tuberculose e hanseníase, de forma que se encontrava presente a
probabilidade de exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e
superior ao risco em geral, caracterizadora da especialidade do trabalho. A sentença deve ser
mantida neste ponto.

7. O PPP juntado no evento 30, PPP2, fls. 01-03, ainda registra que a autora
trabalhou como auxiliar de enfermagem nos períodos de 01.10.2005 a 16.05.2008 e de
02.05.2008 a 24.10.2018, estando em contato com os fatores de risco vírus, bactérias, fungos
e parasitas, e sem utilização de EPI eficaz. Nesses períodos, as atribuições da autora
consistiam em fazer curativos, auxiliar em pequenas cirurgias, esterilizar, eletrocardiograma e
aplicar medicações. A descrição das atividades da autora evidencia a probabilidade de
exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em
geral, circunstância que, independentemente de tempo mínimo de exposição, é suficiente para
qualificar os períodos de 01.10.2005 a 16.05.2008 e de 02.05.2008 a 24.10.2018 como tempo
especial, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

8. Com relação ao período de tempo rural, a autora juntou aos autos copiosa
prova documental, que foi corroborada pela prova testemunhal. É o que restou consignado na
sentença, que, com fundamentação adequada, apreciou esse pedido específico. Entretanto, o
INSS, em suas razões recursais, limitou-se a tecer alegações genéricas que não impugnam
especificadamente os fundamentos da sentença recorrida. Nessas hipóteses, a medida de rigor
é o não conhecimento da parte do recurso assim interposto, o que se faz com fundamento no
art. 1.010, III, do CPC e do novel Enunciado n. 64 das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo (“não se conhece de recurso
inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do CPC, se não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito recorrida”).
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9. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos
do art. 55, “caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

10. Ante o exposto, voto por conhecer de parte do recurso do INSS e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000716242v2 e do código CRC a5907e93. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001123-09.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARISE CRISTINA DALFIOR PRANDO (AUTOR)
ADVOGADO: FRANCLIN PIONA MAROTTO (OAB ES019214)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
parte do recurso do INSS e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760118v2 e do código CRC cde74cee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:46 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 589

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 367/457

5000530-14.2018.4.02.5005 500000720365 .V3 JES10745© JES7058

RECURSO CÍVEL Nº 5000530-14.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e de segundos
embargos de declaração opostos pela autora, ambos alegando vícios no acórdão que julgou os
primeiros embargos de declaração opostos pela autora.

2. O INSS, em suas razões, alega que a omissão consiste na falta de
pronunciamento sobre a configuração de ausência de interesse processual nos casos em que a
concessão do benefício exige cômputo de tempo de contribuição posterior à DER e que a
contradição reside na impossibilidade de se condenar o INSS ao pagamento de juros de mora
sobre as parcelas em atraso no caso de reafirmação da DER, bem como na sua condenação
em honorários advocatícios em percentual incidente sobre as parcelas vencidas, também no
caso de reafirmação da DER. 

3. A autora, em suas razões, alega que a omissão consiste na falta de
condenação do INSS em honorários advocatícios.

4. A autora se manifestou sobre os embargos de declaração do INSS pedindo o
seu desprovimento.

VOTO

5. O art. 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração. São elas: a contradição, a omissão, a obscuridade e o erro material.

6. Embargos de declaração do INSS

6.1. A tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 995 é clara e admite a
reafirmação da DER “mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a
entrega da prestação jurisdicional”, não havendo necessidade de que o processo
administrativo esteja em curso, como defende o embargante. Não se configura a omissão
apontada neste ponto.
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6.2. O acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração da autora
fixaram o termo inicial dos juros de mora na DER reafirmada, data a partir da qual se
configurou o inadimplemento da obrigação do INSS. No entano, os juros de mora devem ser
fixados a partir da citação. Configura-se a contradição apontada neste ponto.

6.3. Não devem ser conhecidos os embargos de declaração do INSS na parte em
que se referem aos honorários advocatícios, dado que não houve tal condenação neste
processo.

7. Embargos de declaração da autora.

7.1. A interpretação observada na aplicação do art. 55, “caput”, da Lei n.
9.099/1995, é de que somente o recorrente integralmente vencido será condenado ao
pagamento de honorários advocatícios. Como o INSS obteve êxito parcial em seu recurso
inominado, situação que não foi alterada com o julgamento dos primeiros embargos de
declaração da autora, não cabe sua condenação em honorários advocatícios.

8. Ante o exposto, voto por conhecer de parte dos embargos de declaração do
INSS e, na parte conhecida, dar-lhes parcial provimento para fixar os juros de mora a partir
da citação, bem como por conhecer dos embargos de declaração da autora e negar-lhes
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000720365v3 e do código CRC b3fc6c29. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000530-14.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA CRUZ (AUTOR)
ADVOGADO: VINICYUS LOSS DIAS DA SILVA (OAB ES015721)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
parte dos embargos de declaração do INSS e, na parte conhecida, dar-lhes parcial provimento
para fixar os juros de mora a partir da citação, bem como por conhecer dos embargos de
declaração da autora e negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759987v2 e do código CRC d61e1d6e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005145-25.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GISLENE GONCALVES VIANA DALVI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com
cômputo de tempo rural. Em suas razões, alega que de 30.08.1976 a 01.06.1996 exerceu
atividade rural em regime de economia familiar, conforme comprovam os documentos
juntados e a prova testemunhal. Ao final, pede a reforma da sentença para que sejam
reconhecidos como tempo rural os períodos objeto do recurso e concedida a aposentadoria
por tempo de contribuição.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. A sentença julgou o pedido improcedente nos seguintes termos:

Na ação em tela, a parte autora objetiva a condenação do INSS a averbar tempo de serviço
rural, com consequente concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
contribuição.

Narra a petição inicial que a parte autora começou a trabalhar na roça a partir dos 8 anos de
idade, em regime de economia familiar com os pais, na condição de parceiros agrícolas, na
propriedade de Deusdith José Gava, localizada em Santa Tereza, zona rural de Conceição do
Castelo; após o casamento, continuou trabalhando no meio rural, juntamente com o marido,
como parceiros agrícolas, em Tabatinga, zona rural de Planaltina-DF, até meados de 1996.
Requer, pois, que seja considerado como tempo de serviço rural, sem necessidade de
indenização, o período de 30.8.1976 até 31.10.1991.

O requerimento administrativo restou indeferido por falta de tempo de contribuição. 

Na oportunidade, o INSS considerou 17 anos, 11 meses e 27 dias de tempo de contribuição
(atividades urbanas) da parte autora. Não foi reconhecido período rural, mesmo após
realização da Justificação Administrativa, ao fundamento de ausência de início de prova
material contemporâneo.
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A controvérsia está diretamente ligada à comprovação de tempo de serviço rural da parte
autora entre 30.8.1976 (a partir dos 8 anos de idade) e 31.10.1991.

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.

Em relação à atividade rural, a Lei n. 8.213/91 resguarda, em seu art. 55, § 2.º, o direito ao
seu cômputo, anterior à data de início de sua vigência, para fins de aposentadoria por tempo
de serviço ou contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência. 

Relativamente à idade mínima, a partir da qual pode ser considerado o serviço rural para fins
previdenciários, é certo que a proibição do trabalho infantil, contida na norma constitucional,
objetiva proteger o menor e não prejudicá-lo.

Porém, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a
atividade rural prestada a partir dos 12 anos de idade pode ser considerada para a contagem
de tempo de serviço (STJ - RESP 419796 - (200200295932) - RS - 5ª T. - Rel. Min. José
Arnaldo Da Fonseca - DJU 07.04.2003). Vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL
PRESTADO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR ENTRE 12 E 14 ANOS DE IDADE
PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS.  AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
RESCISÃO DO JULGADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Conforme orientação 
jurisprudencial do STJ, na Ação Rescisória fundada  no  inciso  V  do art. 485 do CPC/73,
vigente no momento da data da publicação do provimento jurisdicional impugnado, a violação
de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos  da causa, sendo
vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa. 2. A matéria relativa à
necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao período de
exercício de labor rural para fins de contagem recíproca somente foi suscitada pelo INSS  em
alegações finais, após a apresentação da contestação, não  tendo  o  réu  consentido com essa
inovação, motivo pelo qual é incabível  a  apreciação  dessa  alegação, nos termos do art. 264
do CPC/73, vigente no momento do ajuizamento da ação rescisória. 3.  O STJ firmou o
entendimento segundo o qual é admitido o cômputo do  labor rural prestado em regime de
economia familiar a partir dos 12 anos de idade para fins previdenciários. 4. Pedido
rescisório improcedente. (AR 2872 / PR; DJe 04/10/2016).

Do mesmo modo, dispõe a Súmula de nº 5 da TNU: 

“A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de
julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Assim, não obstante a decisão da Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100 e edição o
Ofício Circular nº 25 pelo INSS, em 13.5.2019, possibilitando o reconhecimento administrativo
de trabalho (inclusive o rural) exercido em qualquer idade para fins previdenciários, a
jurisprudência majoritária continua aplicando o marco etário de 12 anos para reconhecimento
de atividade rural.
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Nesses termos, entendo ser possível o reconhecimento do alegado labor rurícola somente após
os 12 (doze) anos de idade, ou seja, a partir de 30.8.1980, já que a autora nasceu em
30.8.1968.

Nos termos do art. 55, §3º, da Lei nº 8.213/91, a comprovação da atividade rural pode ser
feita mediante a apresentação de início de prova material contemporânea, complementada por
prova testemunhal idônea, quando necessária ao preenchimento de lacunas não sendo esta
admitida, exclusivamente. Nesse sentido, é o que também dispõe a Súmula nº 149 do STJ.

Sobre a matéria, ainda, necessário destacar os seguintes pontos: (i) o rol de documentos
previstos no art. 106 da Lei de Benefícios não é taxativo, de modo a ser admitido outros tipos
de documentos que evidencie o labor rurícola de quem pleiteia o benefício; (ii) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos que, juntamente com a prova oral,
possibilitem concluir de forma segura quanto ao período de labor rural exercido; (iii)
certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da atividade rural da parte
autora; (iv) é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo
apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório, conforme Súmula nº 577 do STJ; e (v) é admitido, como início de prova
material, documentos de terceiros, membros do grupo familiar , como cônjuge e genitores, os
qualificando como lavrador, desde que acompanhado por robusta prova testemunhal; (vi)
entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes.         

No caso, a carência foi cumprida pela autora, conforme cálculo apurado administrativamente.

Ocorre que para comprovar o tempo de serviço rural, notadamente durante o período de
solteira, a autora não juntou qualquer documento que evidenciasse a sua ligação e/ou de seus
genitores às lides campesinas, bem como na condição de meeiros/parceiros agrícolas na
propriedade de Deusdith José Gava.

A declaração de sindicato rural de Conceição do Castelo informando atividade rural da
autora, como segurada especial, no período de 30.7.1980 a 2.9.1990 (período, inclusive,
diverso do apontado por ela nos autos), emitida em agosto de 2018, é extemporânea e, sem
homologação pelo INSS, não serve como início de prova material.

Do mesmo modo, são as certidões de nascimento dos irmãos  juntadas no evento 1, doc. 6,
emitidas em março de 2019. Observa-se que nelas constam, expressamente, que “a pedido do
requerente consta a profissão dos pais (autora) como lavradores”.

O histórico escolar da autora traz o endereço da escola na zona urbana do município de
Castelo/ES, além de não informar a profissão dos pais.  

As certidões de inteiro teor de nascimento de filhos, ocorridos em 1991 e 1994, bem como a
certidão de casamento realizado em setembro de 1990, não são suficientes para comprovar o
tempo de serviço rural da parte autora, em conjunto com os pais, de modo que a prova
testemunhal, por si só, não pode servir para tal finalidade.
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Já que alega que trabalhou com os pais, desde criança, na propriedade de Deusdith Gava 
teria, ao menos, que demonstrar, por qualquer meio de prova documental,  a condição de
lavradores/agricultores dos genitores (Nilson Gonçalves Viana e Maria Salles Viana) e o
suposto trabalho deles, como meeiros/parceiros/comodatários, na referida propriedade, o que
não ocorreu.

Nota-se, ademais, que na certidão de nascimento de filhos (inteiro teor) apesar de constar a
profissão do cônjuge, como lavrador e agricultor, o documento traz a residência do casal em
Planaltina-DF. As testemunhas inquiridas em sede administrativa, por sua vez, informaram
sobre a alegada atividade rurícola da autora apenas até o seu casamento.

Concluindo, existe início de prova material para o período posterior ao casamento (1990) em
nome do esposo e em local diverso da infância e adolescência da autora e as testemunhas
supostamente presenciaram o trablho rural anterior o casamento, momento desprovido de
início de prova material, excluindo-se a contemporaneidade do início de prova com os
depoimentos testemunhais. 

Dessa forma, diante da fragilidade das provas, não reconheço o tempo de serviço rural da
parte autora, sob o regime de economia familiar, no período de 30.8.1976 até meados de 1996.

Dispositivo:

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, I, CPC.

4. A sentença julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo rural
por entender que não havia nos autos início de prova material corroborado pela prova
testemunhal acerca do período pleiteado.

5. De fato, a partir do casamento da autora, há somente início de prova material
consubstanciado em sua certidão de casamento, que afirma ser lavrador a profissão de seu
marido (evento 1, PROCADM5, fl. 18), e na certidão de nascimento de seus filhos, que
também afirmam ser lavrador a profissão do seu marido (evento 1, OUT6, fls. 04-05).
Entretanto, as testemunhas limitaram-se aos fatos ocorridos no período anterior ao casamento,
nada sabendo dizer após esse fato. Assim, deve ser mantido o capítulo da sentença que julgou
improcedente o pedido de declaração de exercício de atividade rural em regime de economia
familiar no período a partir de 03.09.1990, data de celebração do casamento.

6. Com relação ao período anterior a 03.09.1990, verifica-se que o pai da autora
recebia aposentadoria por idade rural (DIB em 1993 - evento 60, INFBEN1) - podendo ser-
lhe estendida a qualificação de seu genitor, conforme entendimento do STJ no REsp n.
449.864 - e que a prova testemunhal confirmou que a autora exercia atividade rural em
regime de economia familiar desde os 8 anos de idade até o seu casamento. Esclareça-se que
o cômputo da atividade laborativa na infância para fins previdenciários é aceito tanto pela
TNU (Pedilef n. 00021182320064036303) quanto pela  Primeira Turma do STJ (AgInt no
Agravo em Recurso Especial nº 956.558).
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7. Assim, deve ser declarado como tempo de atividade rural em regime de
economia familiar o período de 30.08.1976 a 30.08.1989, data em que a autora completou a
maioridade. 

8. Administrativamente, o INSS apurou, na DER (09.03.2018), 17 anos, 11
meses e 27 dias (evento 24, PROCADM1, fls. 45-46), os quais, somados ao período ora
reconhecido (13 anos e 01 dia), totalizam 30 anos, 11 meses e 28 dias na DER, de forma que
a autora faz jus ao benefício pleiteado. 

9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento parcial do recurso.

10. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso da autora e dar-lhe parcial
provimento para declarar como tempo de atividade rural em regime de economia familiar o
período de 30.08.1976 a 30.08.1989 e para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER. Sobre as parcelas em atraso,
incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada
parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a
ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000708980v5 e do código CRC 4d4b6481. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 19:4:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011059-70.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: BENTO MOROZINI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração como tempo especial do período de
01.06.1993 a 04.04.2017. O autor alega que, nesse interregno, trabalhou exposto ao agente
ruído em intensidade acima dos limites de tolerância previstos na legislação.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198); 

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial. 
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3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse. 

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134). 

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900). 

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.

6. No que diz respeito ao período de 01.06.1993 a 04.04.2017, os PPP  juntado
no evento 1, PPP9, fls. 01-03 informa que o autor, no período em tela, trabalhou, como
serrador, exposto a ruído, sem indicar a intensidade, e a poeira, que, conforme o laudo técnico
juntado no evento 10, LAUDO2, fl. 16, consiste em poeira de sílica.

7. Conforme mencionado, o PPP não indica a intensidade de ruído a que o autor
esteve exposto em sua jornada de trabalho. Porém, o laudo técnico juntado no evento 10,
LAUDO2, fls. 01-19, evidencia que para a função desenvolvida pelo autor (serrador), o nível
de ruído era de 90,64 dB (evento 10, LAUDO2, fls. 15-17). Embora as medições tenham sido
feitas em 2017, ou seja, após o período objeto do recurso, deve-se ressaltar que o autor
trabalhou vinculado ao mesmo empregador, lotado no mesmo setor e realizando a mesma
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atividade do funcionário avaliado no laudo. Além disso, se a tendência das condições de
trabalho é melhorar (dado que a evolução tecnológica e da segurança do trabalho tendem a
causar a redução e não o aumento da nocividade com o passar dos anos), a exposição ao
agente ruído de 90,64 dB em época próxima permite concluir que havia situação pelo menos
idêntica em época remota. Inteligência da Súmula n. 68 da TNU (o laudo pericial não
contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do
segurado). Assim, o período de 01.06.1993 a 04.04.2017 deve ser declarado como tempo
especial por exposição a agente ruído.

8. Na DER (06.07.2018), o INSS apurou 34 anos, 01 mês e 05 dias (evento 5,
PROCADM1, fl. 46), tempo que, somado ao acréscimo decorrente da conversão do tempo
especial ora reconhecido em comum, garantiria ao autor, na DER, 44 anos, 01 mês e 27 dias
de tempo de contribuição, conforme tabela abaixo:

Período: Modo: Total
normal:

Acréscimo: Somatório:

01/08/1983 a
31/01/1984

normal 0 a 6 m 0
d

não há 0 a 6 m 0 d

02/05/1984 a
11/03/1985

normal 0 a 10 m
10 d

não há 0 a 10 m 10 d

01/05/1985 a
14/01/1989

normal 3 a 8 m
14 d

não há 3 a 8 m 14 d

16/01/1989 a
26/02/1991

normal 2 a 1 m
11 d

não há 2 a 1 m 11 d

28/02/1991 a
30/12/1992

normal 1 a 10 m
3 d

não há 1 a 10 m 3 d

01/06/1993 a
04/07/2018

especial
(40%)

25 a 1 m
4 d

10 a 0 m 13 d 35 a 1 m 17 d

05/07/2018 a
06/07/2018

normal 0 a 0 m 2
d

não há 0 a 0 m 2 d

Total    44 a 1 m 27 d

9. Na petição inicial, o autor pede a concessão da “aposentadoria por tempo de
contribuição na modalidade mais vantajosa (por pontos)”. Em 06.07.2018, o autor tinha 52
anos, 02 meses e 29 dias (nascimento em 08.04.1966 - evento 1, RG4, fl. 02), que somados
aos 44 anos, 01 mês e 27 dias de tempo de contribuição, ultrapassam os 95 pontos na DER.

10. Assim, o autor faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição nos termos
do art. 29-C, da Lei n. 8.213/1991, desde a DER.

11. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento do recurso inominado.
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12. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e dar-lhe provimento
para declarar como tempo especial o período de 01.06.1993 a 04.04.2017 e para condenar o
INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na
DER (06.07.2018) nos termos do art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, devendo ser compensados
os valores recebidos por força de tutela antecipada.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000658522v5 e do código CRC c99b8bcd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011059-70.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: BENTO MOROZINI (AUTOR)
ADVOGADO: HERON LOPES FERREIRA (OAB ES011829)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do autor e dar-lhe provimento para declarar como tempo especial o período de
01.06.1993 a 04.04.2017 e para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição, com DIB na DER (06.07.2018) nos termos do art. 29-C da Lei n.
8.213/1991, devendo ser compensados os valores recebidos por força de tutela antecipada,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760146v2 e do código CRC cb5c7c2e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004433-32.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS  e pelo autor contra
sentença de parcial procedência que julgou pedido de reconhecimento de tempo especial.

2. O INSS, em suas razões, alega que os períodos de 22/06/1987 a 14/01/1988,
08/11/1988 a 14/12/1989, 26/02/1990 a 31/07/1991, 03/01/1997 a 05/09/1997, 01/07/2004 a
01/10/2009,  02/10/2009 a 17/01/2011, 18/01/2011 a 02/07/2012,  03/07/2012 a 29/07/2013,
30/07/2013 a 08/12/2014, 01/10/2015 a 18/06/2017 e de 18/09/2017 a 05/06/2018,
reconhecidos na sentença como tempo especial em função da exposição ao agente ruído,
deveriam ser considerados como tempo comum porque o autor não apresentou laudo técnico
e porque os PPPs não observaram a NHO-01 da Fundacentro na medição do agente nocivo.
Pede, ainda, a exclusão ou a redução da multa diária fixada na sentença para o caso de
descumprimento da decisão que concedeu tutela de urgência.

3. O autor, em suas razões, pede o reconhecimento como tempo especial dos
períodos de 02.04.1988 a 30.09.1988 e de 11.01.1999 a 13.09.2003, em razão,
respectivamente, de enquadramento por categoria profissional e de exposição a agentes
nocivos, e de 10.07.2017 a 19.9.2017, período de gozo de auxílio-doença durante o exercício
de atividade especial.

4. Somente o autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso do autor.

VOTO

5. No que diz respeito ao recurso inominado do INSS, não merece ser conhecida
a parte que pede a exclusão ou a redução da multa diária, por falta de interesse recursal, dado
que não houve imposição de multa na sentença.
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6. Quanto ao agente ruído, importa dizer que o no julgamento da Pet. 9.059, a
Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de  tolerância para configuração da
especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997;
b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

7. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização da norma de higiene ocupacional (nho)
01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de
01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”.

8. Os PPPs juntados no evento 10, OUT2, fls. 64-76, evidenciam que o autor
trabalhou exposto ao agente ruído em níveis de pressão superiores aos limites de tolerância
vigentes na época de prestação do serviço. Além disso, as técnicas de medição do ruído
(dosimetria e decibelímetro) utilizadas são aceitas pela jurisprudência. Assim, os capítulos da
sentença impugnados pelo INSS devem ser mantidos.

9. No que diz respeito ao recurso inominado do autor, verifica-se que a sua
CTPS registra que ele trabalhou de 02.04.1988 a 30.09.1988 como servente em
estabelecimento de extração mineral. O cargo, por si só, sem a descrição das atividades
desempenhadas, não permite o enquadramento por categoria profissional, uma vez que os
Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979 presumem a especialidade para os profissionais
ligados diretamente à extração em minas. Tampouco consta dos autos prova de exposição a
agentes nocivos no período pleiteado. Dessa forma, não merece provimento a pretensão
recursal do autor neste tópico.

10. O PPP juntado no evento 27, COMP2, fls. 01-02, registra que o autor
trabalhou de 11.01.1999 a 13.09.2003 exposto ao agente ruído, medido pela técnica da
dosimetria, em intensidade de 92 dB, pressão que excede o limite de tolerância vigente na
época de prestação do serviço. O período deve ser reconhecido como tempo especial,
portanto. Ressalte-se que embora esse documento tenha sido juntado apenas em fase recursal
o INSS, em contrarrazões, não impugnou o seu conteúdo nem a sua juntada.
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11. Conforme o CNIS juntado no evento 10, OUT2, fl. 04, o autor recebeu
auxílio-doença de 25.07.2017 a 15.09.2017, intervalo em que mantinha vínculo empregatício
com a empresa Magnitos - Magnago Granitos Ltda e que está compreendido entre outros dois
lapsos declarados como tempo especial nesta demanda. O período de gozo do benefício,
portanto, deve ser computado como tempo especial, conforme tese fixada pela Primeira Seção
do STJ no julgamento do tema 998.

12. Somando-se ao tempo apurado na sentença integradora (33 anos, 05 meses e
04 dias) os períodos ora reconhecidos, a saber, de 11.01.1999 a 13.09.2003 (somente
acréscimo de 01 ano, 10 meses e 13 dias decorrente da conversão, porque o período já consta
na tabela como tempo comum) e de 25.07.2017 a 15.09.2017 (somente 01 mês e 07 dias
correspondentes ao lapso de 19.08.2017 a 15.09.2017, dado que o intervalo de 25.07.2017 a
18.08.2017 já foi computado na sentença integradora como tempo especial), o autor fazia jus,
na DER (17.12.2018 - evento 10, OUT2, fl. 18), à concessão do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição pleiteado.

13. Sobre a fixação da DIB, embora o autor tenha cumprido os requisitos para a
concessão de aposentadoria especial em 17.12.2018, como o PPP que embasou o provimento
jurisdicional somente foi apresentado neste processo, o INSS somente pôde valorar a
especialidade do período ao tomar ciência dele através do ajuizamento desta demanda. Sendo
assim, a DIB deve ser fixada na data da citação.

14. INSS isento de custas processuais. Condenação do INSS ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”,
da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º, da Lei n. 10.259/2001.

15. Sem condenação do autor em custas processuais nem honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

16. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e de parte do recurso
do INSS, e, em relação à parte conhecida do recurso do INSS, negar-lhe provimento, e em
relação ao recurso do autor, dar-lhe parcial provimento para declarar como tempo especial os
períodos de 11.01.1999 a 13.09.2003 e de 25.07.2017 a 15.09.2017, bem como para condenar
o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB
na data da citação. Sobre as parcelas em atraso, incidirão juros de mora, desde a citação, e
correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a
contar da publicação do acórdão.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000714887v2 e do código CRC 7205aba2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004433-32.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE MARIA PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ANA CAROLINA FEU (OAB ES029531)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do autor e de parte do recurso do INSS, e, em relação à parte conhecida do recurso do
INSS, negar-lhe provimento, e em relação ao recurso do autor, dar-lhe parcial provimento
para declarar como tempo especial os períodos de 11.01.1999 a 13.09.2003 e de 25.07.2017 a
15.09.2017, bem como para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na data da citação. Sobre as parcelas em
atraso, incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida
cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela
antecipada, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760150v2 e do código CRC 1a72e0b2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019920-45.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALMIRO FIDELES SANTANA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de declaração como tempo especial dos períodos de
05/05/1976 a 31/08/1976, 26/10/11976 a 15/01/11977, 17/03/1977 a 31/05/1977, 17/04/1980
a 02/05/1980, 01/10/1982 a 26/12/1982, 28/03/1983 a 01/12/1984, 09/02/1985 a 19/03/1985,
15/04/1985 a 31/03/1986, 03/06/1985 a 15/02/1986, 01/04/1986 a 30/11/1986, 02/02/1987 a
10/04/1987, 18/03/1987 a 16/04/1987, 01/10/1987 a 07/11/1987, 18/11/1987 a 02/02/1998,
03/09/1998 a 27/04/1999, 15/10/1999 a 01/06/2001, 05/11/2001 a 02/02/2002, 04/02/2002 a
02/06/2003, 27/08/2003 a 08/10/2004, 01/04/2005 a 14/09/2006, 02/10/2006 a 12/01/2007,
15/10/2007 a 26/10/2007, 03/12/2007 a 13/05/2009, 07/07/2009 a 31/03/2011, 06/07/2011 a
18/12/2012 a 06/06/2013 a 04/06/2014, 10/11/2014 a 01/03/2017 e 02/03/2017 a 01/09/2018.
Em suas razões, alega que nesses intervalos trabalhou como mecânico, e que, por isso, faz jus
ao seu enquadramento como trabalho prestado sob condições especiais. Ao final, pede a
reforma parcial da sentença para que seu pedido seja julgado totalmente procedente.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A definição e a comprovação da natureza especial da atividade para fins de
cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807,
de 26 de agosto de 1960, que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita, desde a
entrada em vigor da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade
especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a
classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos
Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de
exposição aos agentes nocivos - salvo a ruído e a calor, que exigem medição - para as
profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de
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atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agente
nocivos, de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia
(STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198); 

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar
a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade
especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou
exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da
aposentadoria especial. 

3.1. Em resumo, até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995,
o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos
mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente
(Súmula n. 49 da TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de
comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período
cuja declaração como tempo especial pretendesse. 

3.2. A comprovação do tempo de serviço em condições especiais, de 29.04.1995
a 05.03.1997, passou a ser por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A
partir de 06.03.1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997,
até 31.12.2003, a comprovação do tempo de serviço especial passou exigir laudo técnico e de
01.01.2004 em diante passou-se a exigir Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU,
Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134). 

3.3. Os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, bem como a sua
associação, considerados para fins de aposentadoria especial, encontram-se previstos na
legislação da época da atividade, a saber: a) até 05.03.1997, o Decreto n. 53.831/1964 e os
Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) de 06.03.1997 a 06.05.1999, o Anexo IV do
Decreto n. 2.172/1997; e c) a partir de 07.05.1999, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de
maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes
nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou
por perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900). 

4. Essas são as premissas gerais que vão orientar o julgamento do mérito
aplicadas em conjunto com as particulares exigidas pelo caso concreto.

5. A TNU, no julgamento do Pedilef n. 0022054-12.2012.4.01.3900, em
27.11.2018, entendeu o seguinte: a atividade de mecânico não se encontra relacionada no rol
de profissões que enseja o enquadramento por categoria profissional, sendo imprescindível ao
reconhecimento da especialidade a efetiva comprovação de contato com agentes nocivos, não
havendo falar em presunção da especialidade. A ementa do julgado recebeu a seguinte
redação: PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
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PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL ATIVIDADE DE MECÂNICO.
RECONHECIMENTO POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM CONTATO
COM AGENTES NOCIVOS POR FORMULÁRIO OU LAUDO. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO.

6. Assim, como a profissão do autor não está elencada entre as que ensejam o
enquadramento por categoria profissional, para que os períodos discutidos nesta demanda
(tanto anteriores quanto posteriores a 28.04.1995), em que o autor trabalhou como
mecânico/ajudante de mecânico, fossem reconhecidos como tempo especial, ele deveria
demonstrar o contato com agentes nocivos, não bastando a apresentação da CTPS com a
anotação dos vínculos e da função exercida.

7. Entretanto, conforme consignado na sentença, “o autor não exibiu, nem com
a petição inicial nem no processo administrativo, nenhum formulário técnico demonstrando
exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. Por conseguinte, é inviável o
reconhecimento de condição especial de trabalho.” Tem-se por acertado esse entendimento,
que deve ser mantido.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, "caput",
da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão
da gratuidade da justiça deferida nos autos.

9. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000671856v2 e do código CRC f3a13089. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019920-45.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALMIRO FIDELES SANTANA (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR MARTINS NUNES (OAB ES015750)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do autor e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760152v2 e do código CRC 8bc11987. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001069-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente a pretensão autoral. Em suas razões, impugna apenas a fixação de multa
diária de R$ 500,00, na sentença, para o caso de descumprimento de ordem concessiva de
tutela de urgência. Defende a sua exclusão ou redução para R$ 50,00, bem como pede, em
caso de manutenção da multa, a contagem do prazo para cumprir a ordem judicial em dias
úteis.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. Em relação ao objeto do recurso inominado, esclareço que pelo tempo em que
exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

4. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser contado em dias
úteis, dada sua natureza processual, sendo o lapso de 30 dias fixado na sentença razoável e
suficiente para o cumprimento da decisão.

5. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.
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6. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa diária para R$ 100,00 e determinar a contagem em dias úteis
do prazo fixado na sentença para cumprimento da tutela de urgência.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000665117v2 e do código CRC 3c4cf615. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001069-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA D OLIVEIRA RIZO (OAB ES022560)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária para R$ 100,00 e
determinar a contagem em dias úteis do prazo fixado na sentença para cumprimento da tutela
de urgência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760170v2 e do código CRC 5e07014e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002979-14.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS DORES CLAUDIO DE MOURA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 12/11/1986 a 11/04/1987, de 12/04/1987 a
28/02/1992 e de 01/03/1992 a 20/04/1998, e o condenou a conceder à autora o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, alega que: a) a mera menção à
exposição a defensivos organoclorados não é suficiente para ensejar a condenação da
Autarquia Previdenciária; b) o exame do caso concreto revela que não há qualquer
demonstração do quantitativo a que estava exposta a parte ema durante sua jornada de
trabalho; c) é necessária a apresentação de um conjunto de documentos que sejam capazes de
demonstrar o efetivo desempenho de atividade laborativa com exposição a agentes nocivos à
saúde; d) não há prova do quantitativo a que a parte autora estava exposta ou mesmo da
habitualidade ou permanência, o que haveria de ser feito com a apresentação do LTCAT.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3.  De acordo com a TNU, “a análise da especialidade em decorrência da
exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora 15, como é
o caso dos hidrocarbonetos aromáticos, é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância,
independentemente do período em que prestada a atividade”. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108).

4. Os PPPs juntados aos autos (evento 1, PPP16, fls. 01-06) registram que a
autora trabalhou, nos períodos de 12/11/1986 a 11/04/1987, de 12/04/1987 a 28/02/1992 e de
01/03/1992 a 20/04/1998, exposta a defensivos organofosforados e organoclorados sem a
utilização de EPI eficaz. Embora não exista afirmação de que a autora permanecia exposta
aos produtos químicos de forma habitual e permanente, a natureza de suas atividades (serviço
de corte de mudas, plantio, combate a formigas, entre outras) evidencia que esses requisitos
restaram preenchidos. Ressalte-se que o emprego de defensivos tanto organofosforados
quanto organoclorados consta do Anexo 13 da NR 15, sendo que a exposição a
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organofosforados é considerada nociva, por força do disposto no item 1.2.6. do Decreto
53.831/1964 e do Decreto 83.080/1979, bem como do item 1.0.12 do Decreto 2.172/1997 e
do item 1.0.12 do Decreto 3.048/1999, e a exposição a organoclorados é considerada nociva
por força do disposto no item 1.0.9 do Decreto 2.172/1997 e do item 1.0.9 do Decreto
3.048/1999.

5. Não merece acolhida a alegação do INSS de que seria necessária a
apresentação do laudo técnico, tendo em vista que os PPPs foram apresentados nos autos,
ressaltando-se que já foram elaborados com base nos laudos técnicos e que não há
impugnação idônea ao seu conteúdo (STJ/Pet. n. 10.262).

6.  Por esses motivos, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora
expostos.

7. Isenção de custas processuais. Condenação do recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

8. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000678780v2 e do código CRC c6cfbfed. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002979-14.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS DORES CLAUDIO DE MOURA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760212v2 e do código CRC 161a9306. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001521-59.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE BENEDITO SALUSTIANO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial os períodos de 19/11/1984 a 31/12/1986, de 01/01/1987 a
14/06/1994 e de 24/10/1994 a 11/07/1996 por exposição ao agente ruído. Em suas razões,
alega que “os períodos até 1994 informam medição única, pelo que não é possível confirmar
a habitualidade e permanência da exposição. De outra banda, no período entre 1994 e 1996
não houve enquadramento porque o laudo é de 2002, sem esclarecer se reflete a situação
laboral da época do autor. Ademais, há divergência entre esse documento e o formulário de
atividades exercidas em condições especiais, o que retira sua confiabilidade”.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. Não merece acolhida a alegação do INSS de que “os períodos até 1994
informam medição única, pelo que não é possível confirmar a habitualidade e permanência da
exposição”. Os PPPs juntados no evento 14, PET12, fls. 50 e 54, e o laudo técnico juntado no
evento 14, PET12, fl. 60, evidenciam que nos períodos objeto deste recurso o autor trabalhou
exposto, de modo habitual e permanente, a pressão sonora de 85 dB, intensidade superior ao
limite de tolerância vigente até 05.03.1997, que era de 80 dB (STJ/Pet 9.059). Ademais, a
técnica utilizada na medição do ruído foi a dosimetria, o que atende aos requisitos da
jurisprudência (TNU/Pedilef n. Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300). 

4. Também não merece acolhida as alegações de que “no período entre 1994 e
1996 não houve enquadramento porque o laudo é de 2002, sem esclarecer se reflete a situação
laboral da época do autor” e de que falta confiabilidade ao laudo técnico. E isso porque tanto
o formulário juntado no evento 14, PET12, fl. 58 quanto o laudo técnico juntado no evento
14, PET12, fl. 60, referem-se a período em que o autor trabalhou vinculado ao mesmo
empregador, lotado no mesmo setor e realizando a mesma atividade. O laudo técnico juntado
no evento 14, PET12, fl. 60, indica a data de 11.03.2002 no canto superior direito, e, abaixo, a
data de 11.07.1996. Embora essa circunstância possa gerar dúvidas sobre a real data de
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emissão do documento, o fato de ele eventualmente ser extemporâneo não lhe retira a
validade, uma vez que se a tendência das condições de trabalho é melhorar (dado que a
evolução tecnológica e da segurança do trabalho tendem a causar a redução e não o aumento
da nocividade com o passar dos anos), a exposição ao agente nocivo acima dos limites de
tolerância em época próxima permite concluir que havia situação pelo menos idêntica em
época remota. Inteligência da Súmula n. 68 da TNU (o laudo pericial não contemporâneo ao
período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado). 

5. Sendo assim, a sentença deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

6. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

7. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000678828v2 e do código CRC d0f906a7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001521-59.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE BENEDITO SALUSTIANO (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760214v2 e do código CRC a8fcc92c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004762-44.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO SANTIAGO MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedentes os pedidos para declarar como tempo rural o período de 02.12.1966 a
01.05.1991 e para condenar o recorrente a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição. Em suas razões, defende que o autor não apresentou provas do
exercício de atividade rural em regime de economia familiar e pede a exclusão integral do
tempo rural reconhecido ou, pelo menos, a exclusão do tempo rural anterior ao casamento do
autor (1976), dado que ele não apresentou documentos em nome de seus genitores. No que
diz respeito ao vínculo sem registro no CNIS, afirma que não há prova nos autos de que o
autor tenha trabalhado para a empresa Cal Max Indústria e Comércio Ltda. a partir de
abril/2011 e até 15.02.2015. Ao final, pede, ainda, que o prazo para cumprimento da tutela de
urgência concedida na sentença seja fixado em 45 dias e contado em dias úteis.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

4. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

5. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
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reconhecida para fins previdenciários”.

6. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que “as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural”.

7. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

8. Com o objetivo de comprovar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar no período de 02.12.1966 a 01.05.1991, o autor juntou os seguintes
documentos: a) identidade de beneficiário do INAMPS, qualificando-o como trabalhador
rural, com validade até agosto/1990 (evento 8, PET2, fls. 02-03); b) recibos de pagamento de
mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeiro de Itapemirim referentes,
na ordem em que foram juntados aos autos, aos períodos de julho a dezembro de 1990,
janeiro a junho de 1990, janeiro a dezembro de 1989, janeiro a dezembro de 1993, janeiro de
1994 a dezembro de 1995, janeiro a dezembro de 1991 e novembro de 1986 a maio de 1987
(evento 8, PET2, fls. 04-10); e c)  certidão de casamento, celebrado em 02.10.1976, em que o
autor foi qualificado como lavrador (evento 8, PET2, fl. 15).

9. A sentença consignou que a prova oral foi plenamente favorável ao autor,
confirmando o trabalho em regime de economia familiar desde a sua infância até o seu
primeiro vínculo urbano.

10. Analisando-se as provas dos autos, verifica-se que, nos autos, o início de
prova material se estende de 02.10.1976, data do casamento do autor, até dezembro/1995
(recibo de pagamento de mensalidades de sindicato dos trabalhadores rurais). Assim, havendo
início de prova material corroborado pela prova testemunhal no período de 02.10.1976 a
01.05.1991, o capítulo da sentença que declarou esse intervalo como tempo rural deve ser
mantido.

11. Com relação ao período de 02.12.1966 a 01.10.1976, lapso que se estende
dos 12 aos 22 anos de idade do autor (data de nascimento em 02.01.1954 - evento 8, PET2, fl.
22), conclui-se que à certidão de casamento do autor, por tangenciar o período e ter sido
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corroborada pela prova oral, pode ser atribuída eficácia retrospectiva até 02.12.1972, quando
o autor completou 18 anos, considerando a harmonia que marca o acervo probatório (provas
documental e testemunhal) dos autos. Dessa forma, deve ser afastada a declaração de tempo
rural do período de 02.12.1966 a 01.12.1972 e mantida a declaração de tempo rural de
02.12.1972 a 01.10.1976.

12. Resta, ainda, como objeto do recurso inominado a duração do vínculo
empregatício do autor com a empresa Cal Max Indústria e Comércio Ltda. No CNIS, o
vínculo tem como termo inicial 01.08.2005 e final 04/2011 (evento 8, PET2, fl. 26). Na CTPS
do autor, o mesmo vínculo se inicia em 01.08.2005 e termina em 15.02.2015, sendo que a
data de saída foi inserida por Diretora de Secretaria. 

13. A inserção da data de saída por Diretora de Secretaria, na CTPS do autor,
faz presumir que houve ajuizamento de reclamação trabalhista para reconhecimento de
vínculo empregatício com a empresa Cal Max Indústria e Comércio Ltda., e que o autor teve
êxito na demanda trabalhista.

14. A jurisprudência (STJ, AREsp 1098548; STJ, AgInt no REsp 1819042; STJ,
AgInt no AREsp 01425435; e TNU, Pedilef n. 50169977820164047108) exige da sentença
trabalhista, para que ela seja aceita como início de prova material para fins previdenciários,
que ela seja fundamentada em elementos de prova. Por isso, a título de exemplo, a sentença
homologatória, que confere efeitos jurídicos à transação entre as partes, e a sentença
prolatada em processo em que ocorreu a revelia, em que não há produção de prova nem
resistência à pretensão da parte autora, não servem como início de prova material na seara
previdenciária.

15. No caso dos autos, o autor não apresentou a decisão judicial trabalhista que
determinou o reconhecimento do vínculo de emprego. Ressalte-se que o autor está ciente
dessa exigência desde o processo administrativo, conforme se constata no documento juntado
no evento 8, PET2, fl.  29, item 8). Assim, não se podendo verificar em que bases ocorreu o
reconhecimento do tempo de serviço na esfera trabalhista, o período de 05/2011 a 15.02.2015
não pode ser computado para fins previdenciários.

16. A sentença apurou 45 anos, 1 mês e 27 dias de tempo de contribuição. Com
a subtração dos períodos acima excluídos (que somam 09 anos, 09 meses e 15 dias), o autor
ainda teria tempo de contribuição suficiente para fazer jus à aposentadoria por tempo de
contribuição na DER.

17. O Enunciado n. 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo dispõe que “o prazo para cumprimento de tutela, no
âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado,
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em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema
processual utilizado”.

18. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

19. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e por dar-lhe parcial
provimento apenas para afastar a declaração como tempo rural do período de 02.12.1966 a
01.12.1972, para excluir do cômputo do tempo de contribuição o período de 05/2011 a
15.02.2015, e, por fim, para declarar que o INSS dispunha de 30 dias úteis de prazo para
cumprimento da tutela de urgência concedida na sentença, mantendo a sentença nos seus
demais termos.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000728187v5 e do código CRC 34044ab5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004762-44.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO SANTIAGO MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: OTAVIO VAZ DA SILVA LOPES (OAB ES025963)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e por dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a declaração como
tempo rural do período de 02.12.1966 a 01.12.1972, para excluir do cômputo do tempo de
contribuição o período de 05/2011 a 15.02.2015, e, por fim, para declarar que o INSS
dispunha de 30 dias úteis de prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida na
sentença, mantendo a sentença nos seus demais termos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760242v2 e do código CRC b321583d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000440-41.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AMILTON FIGUEIREDO FILHO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra os capítulos da
sentença que declararam como tempo especial os períodos de 01/09/1988 a 01/07/1992, de
02/01/1993 a 15/12/1995, de 01/07/1996 a 29/06/1997, de 01/07/1997 a 02/07/2002, de
10/11/2008 a 25/11/2012 e de 16/11/2012 a 21/11/2018 e concederam ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, suscita a preliminar de falta de
interesse de agir (ausência de prévio requerimento administrativo). No mérito, alega
inexistência de prova de exposição aos agentes nocivos hidrocarbonetos e ruído nos períodos
impugnados e pede a improcedência do pedido com a restituição dos valores recebidos pelo
autor por força de tutela de urgência posteriormente revogada. Em caso de manutenção da
sentença, pede a fixação do prazo de 45 dias úteis para o cumprimento da tutela de urgência
concedida na sentença.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. Sobre a preliminar de falta de interesse de agir, constata-se que o autor
formulou requerimento administrativo, instruído com PPPs, em 10.12.2019, conforme se
verifica no campo “protocolo do requerimento”  (evento 1, INDEFERIMENTO8, fls. 01-04),
que, até o ajuizamento desta ação, em 19.02.2020, não tinha sido analisado. Ressalte-se que o
parágrafo único do art. 1º da Resolução n. 695, de 08/08/2019, que instituiu a “Estratégia
Nacional de Atendimento Tempestivo no âmbito do Instituto Nacional de Seguro Social”,
estipula o prazo máximo de 45 dias para que o atendimento seja considerado tempestivo. No
caso dos autos, se passaram mais de 60 dias sem qualquer análise, mesmo para apontar
eventual necessidade de cumprimento de exigência, de forma que restou configurado o
interesse do autor em buscar a tutela jurisdicional para satisfazer a sua pretensão.

4. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
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de 19.11.2003 em diante.

5. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”. 

6. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos nocivos
pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
Decreto n. 3.048/1999.

7. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada
no dia 20.07.2016, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de
tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador. O
relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou
precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual
não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de
trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108).

8. A TNU tem entendimento no sentido de que a atividade de mecânico de
automóveis, que submeta o segurado, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos
óleos, graxas, derivados de hidrocarbonetos e outros compostos do carbono, como gasolina,
álcool e óleo diesel, deve ser considerada como especial (TNU, Pedilef n.
50083815920124047204, data da publicação 22/08/2018).

9. Em relação aos períodos de 01/09/1988 a 01/07/1992, de 02/01/1993 a
15/12/1995, de 01/07/1996 a 29/06/1997, de 01/07/1997 a 02/07/2002, de 10/11/2008 a
25/11/2012 e de 16/11/2012 a 21/11/2018, os PPPs juntados no evento 1, PPP15, fls. 01-03,
evento 1, PPP16, fls. 01-03, evento 1, PPP19, fls. 01-02, evento 1, PPP20, fls. 01-02, evento
1, PPP21, fls. 01-02, e evento 1, PPP17, fls. 01-02, registram que o autor trabalhou como
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mecânico exposto aos seguintes agentes: derivados do petróleo (gasolina), hidrocarboneto e
dióxido de carbono, ruído na intensidade de 91 dB, medido com dosímetro (01/09/1988 a
01/07/1992); derivados do petróleo (gasolina), hidrocarboneto e dióxido de carbono, ruído na
intensidade de 91 dB, medido com dosímetro (02/01/1993 a 15/12/1995); hidrocarbonetos
aromáticos (graxa, óleo diesel e lubrificantes) e ruído na intensidade de 90,2 dB, medido com
dosímetro (01/07/1996 a 29/06/1997); hidrocarbonetos aromáticos (graxa, óleo diesel e
lubrificantes) e ruído na intensidade de 90,4 dB, medido com dosímetro (01/07/1997 a
02/07/2002); hidrocarbonetos aromáticos (graxa, lubrificantes, solvente e óleo diesel) e ruído
na intensidade de 86,7 dB, medido com dosímetro (10/11/2008 a 25/11/2012); e
hidrocarbonetos aromáticos (graxa, lubrificantes, solvente e óleo diesel) e ruído na
intensidade de 86,7 dB, medido com dosímetro (16/11/2012 a 21/11/2018). 

10. A exposição do autor ao agente ruído, em todos os períodos, supera o limite
de tolerância então vigente. Além disso, nota-se que a medição utilizou a técnica da
dosimetria, que é validada pela jurisprudência (TNU, Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300).

11. Não bastasse a exposição ao ruído, o contato do autor com hidrocarbonetos
aromáticos (gasolina, graxa, óleo diesel, lubrificantes e solventes) também é claro, e, sendo
esses agentes compostos por elementos confirmados como carcinogênicos para humanos,
como o benzeno, nem mesmo a utilização de EPI eficaz neutralizaria a sua nocividade (tema
170/TNU).

12. Dessa forma, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos
nesses capítulos.

13. Prejudicado o pedido de restituição dos valores recebidos pelo autor por
força de tutela de urgência, dado que a condenação do INSS a implantar o benefício de
aposentadoria foi mantida.

14. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser contado em dias
úteis, dada sua natureza processual, sendo o lapso de 30 dias fixado na sentença razoável e
suficiente para o cumprimento da decisão.

15. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso inominado.

16. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e por dar-lhe parcial
provimento apenas para determinar a contagem do prazo para cumprimento da tutela de
urgência em 30 dias úteis.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000682474v4 e do código CRC 8d20f070. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000440-41.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AMILTON FIGUEIREDO FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e por dar-lhe parcial provimento apenas para determinar a contagem do
prazo para cumprimento da tutela de urgência em 30 dias úteis, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760244v2 e do código CRC 77133f9f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004649-90.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSINA LEMOS CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS impugnado apenas o
prazo de 15 dias corridos fixado na sentença para cumprimento da tutela de urgência nela
deferida para implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas
razões, defende que o prazo para cumprimento da tutela de urgência deveria ser de 45 dias
úteis, lapso que entende razoável para a implantação do benefício.

VOTO

2. O Enunciado n. 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo dispõe que “o prazo para cumprimento de tutela, no
âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado,
em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema
processual utilizado”.

3. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

4. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e por dar-lhe parcial
provimento para fixar em 30 dias úteis o prazo para cumprimento da tutela de urgência
deferida na sentença.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000718294v3 e do código CRC 50ba0e2b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004649-90.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSINA LEMOS CARVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: LEOMAR MOZZER MACIEL (OAB ES030610)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e por dar-lhe parcial provimento para fixar em 30 dias úteis o prazo para
cumprimento da tutela de urgência deferida na sentença, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760248v2 e do código CRC a0930d59. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005931-66.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIO CARLOS PAZINI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de aposentadoria especial. Em suas razões, alega: a) em relação
ao período de 1986 a 1993, que a sentença se baseou em PPP que diverge do apresentado em
âmbito administrativo; b) em relação ao período de 1997 a 2018, que a medição do ruído não
obedece à legislação de regência; que não consta histograma ou memória de cálculo das
medições realizadas; que a medição única de nível de pressão sonora é equivocada; que
deveria ter sido informado o nível de exposição normalizado - NEN; que deve ser observado
o limite de tolerância vigente na época de prestação do serviço; e que, a partir de 19/11/2003,
deve ser observada a metodologia descrita na NHO-01 da Fundacentro. Além disso, pede
para que a multa diária fixada na sentença para o caso de descumprimento da tutela provisória
de urgência seja afastada ou reduzida para R$ 50,00 por dia, e que o prazo para cumpri-la seja
fixado em 45 dias úteis.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do INSS.

VOTO

3. Em relação ao período de 01.09.1986 a 08.11.1993, a alegada divergência
entre o PPP juntado no evento 9, PROCADM1, fl. 17, que registra pressão sonora de 80 dB, e
o juntado no evento 1, PPP5, fls. 01-02, que registra pressão sonora de 90 dB (de 01.09.1986
a 30.04.1991) e de 82 dB (de 01.05.1991 a 08.11.1993), se resolve a favor deste último. E
isso porque, embora em ambos o responsável pelos registros ambientais seja o mesmo
profissional e o monitoramento tenha se dado na mesma empresa, o primeiro PPP extraiu
suas informações de laudo elaborado para fins de implantação de Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA) (evento 9, PROCADM1, fls. 19-129), documento base para o
planejamento de ações de segurança do trabalho nas empresas, e, conforme consta em seu
corpo, especificamente em relação ao agente ruído, a aferição buscou índices médios (evento
9, PROCADM1, fl. 118), e não as precisas condições do ambiente de trabalho onde o autor
exerceu sua função, circunstância que é objeto do Laudo Técnico de Condições Ambientais
do Trabalho (LTCAT), documento base para se aferir o trabalho sob condições especiais, e
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que é a questão discutida neste processo. Ressalte-se que, embora não conste dos autos o
laudo pericial, elaborado pela empresa, que deu origem às informações contidas no segundo
PPP, na medida em que o formulário já é preenchido com base nos dados do LTCAT, e
considerando que não há impugnação idônea e dirigida ao seu conteúdo, se lhe atribui maior
valor probatório.

4. No que diz respeito à especialidade do período de 1997 a 2018 por exposição
ao agente nocivo ruído, importa dizer que no julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do
STJ fixou a tese de que o limite  de  tolerância para configuração da especialidade do tempo
de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a
18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

5. O PPP juntado no evento 1, PPP5, fl. 03, registra que o autor trabalhou
exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 90,7 dB, de 14.05.1997 a 31.10.2002, de
90,5 dB, de 01.11.2002 a 18.01.2018, pressões sonoras que excedem o tolerado pela
legislação de regência. Em ambos os períodos, a medição foi feita pela técnica da dosimetria.

6. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”. 

7. Portanto, a técnica denominada dosimetria, utilizada na medição do ruído a
que o autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência.

8. Não merece acolhida a alegação do INSS de que seria necessária a
apresentação de histograma e memória de cálculo porque o PPP evidencia de forma
satisfatória a exposição, habitual e permanente, ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, não havendo impugnação idônea que infirme a sua validade. Ademais, o
histograma e a memória de cálculo não são essenciais ao PPP, uma vez que não se encontram
elencados dentre aqueles previstos nos arts. 264 a 268, da IN 77/2015.
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9. Quanto à impugnação à multa diária fixada na sentença, esclareço que pelo
tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz
integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a
reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de
ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o
tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo
desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento. Pelo que entendo
que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a
reduzo para R$ 100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência.

10. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser fixado em 30 dias
úteis, dada sua natureza processual, lapso que se reputa razoável e suficiente para o
cumprimento da decisão.

11. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.

12. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
INSS apenas para reduzir a multa diária incidente em caso de descumprimento de tutela de
urgência para R$ 100,00 e para determinar a contagem do prazo para cumprimento de tutela
de urgência em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000676903v2 e do código CRC 4e5a4b18.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005931-66.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HELIO CARLOS PAZINI (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do INSS apenas para reduzir a multa diária incidente em
caso de descumprimento de tutela de urgência para R$ 100,00 e para determinar a contagem
do prazo para cumprimento de tutela de urgência em dias úteis, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760371v2 e do código CRC 81dc3ef6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001457-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDELI JOSE PATUSSI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu tempo especial e o condenou a conceder ao autor o benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição. Em suas razões, alega a preliminar de falta de interesse de agir em
relação ao reconhecimento de tempo rural e pede, caso a preliminar seja rejeitada, que a DIB
do benefício seja fixada na data da citação, dado que os documentos referentes ao tempo rural
somente foram apresentados em Juízo. Alega, ainda, em relação ao agente ruído, que a
medição do ruído não obedece à legislação de regência; que a medição única de nível de
pressão sonora é equivocada; que deveria ter sido informado o nível de exposição
normalizado - NEN; que deve ser observado o limite de tolerância vigente na época de
prestação do serviço; e que, a partir de 19/11/2003, deve ser observada a metodologia descrita
na NHO-01 da Fundacentro; e que o PPP apresenta irregularidades formais (falta de
assinatura do representante legal e da identificação do responsável técnico pelos registros
ambientais). Além disso, pede para que a multa diária fixada na sentença para o caso de
descumprimento da tutela provisória de urgência seja afastada ou reduzida para R$ 50,00 por
dia, e que o prazo para cumpri-la seja contado em dias úteis.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. A preliminar de falta de interesse de agir já foi enfrentada e rejeitada na
sentença. Ao contrário do que alega o INSS, o autor apresentou, no processo administrativo, o
início de prova material com que intencionava provar exercício de atividade rural em regime
de economia familiar (evento 10, PROCADM1, fls. 26-30). Não merecem acolhida nem a
preliminar suscitada nem o pedido de fixação da DIB na data da citação. 

4. No que diz respeito à especialidade do período de 15.06.2007 a 29.05.2018,
por exposição ao agente nocivo ruído, importa dizer que no julgamento da Pet. 9.059, a
Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de  tolerância para configuração da
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especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997;
b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

5. O PPP juntado no evento 10, PROCADM1, fls. 21-22, registra que o autor
trabalhou exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 85,17 dB, de 15.06.2007 a
01.05.2016, e de 86,1 dB, de 01.05.2016 a 29.05.2018, pressões sonoras que excedem o
tolerado pela legislação de regência. Em ambos os períodos, a medição foi feita pela técnica
da dosimetria/NHO-01.

6. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”. 

7. Portanto, a técnica denominada dosimetria, utilizada na medição do ruído a
que o autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência.

8. O PPP não apresenta as irregularidades formais apontadas pelo INSS, o que
se constata com uma simples leitura.

9. Quanto à impugnação à multa diária fixada na sentença, esclareço que pelo
tempo em que exerci a jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz
integrante desta Turma Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a
reiteração, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de
ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o
tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo
desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento. Pelo que entendo
que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a
reduzo para R$ 100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência.

10. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser fixado em dias
úteis, dada sua natureza processual, sendo o lapso de 30 dias, fixado na sentença, razoável e
suficiente para o cumprimento da decisão.
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11. Isenção de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios,
em razão do provimento parcial do recurso.

12. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
INSS apenas para reduzir a multa diária incidente em caso de descumprimento de tutela de
urgência para R$ 100,00 e para determinar a contagem do prazo para cumprimento de tutela
de urgência em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000692188v2 e do código CRC 814109bb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001457-52.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDELI JOSE PATUSSI (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do INSS apenas para reduzir a multa diária incidente em
caso de descumprimento de tutela de urgência para R$ 100,00 e para determinar a contagem
do prazo para cumprimento de tutela de urgência em dias úteis, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760373v2 e do código CRC 82039b17. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004348-46.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MARDEGAN DE JESUS (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu tempo rural e tempo especial, e o condenou a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, alega, quanto ao período rural de
16.05.1973 a 30.11.1982 e de 01.04.1983 a 13.05.2002, que não há prova material da
atividade rural. Quanto ao período de tempo especial, de 17.06.2008 a 06.05.2015, afirma que
o agente nocivo ruído deveria ter sido medido de acordo com as normas técnicas da
Fundacentro e calculando-se o Nível de Exposição Normalizado - NEN. O recorrente
impugna, ainda, a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de tutela de
urgência, defendendo a sua exclusão ou redução para R$ 50,00 por dia de descumprimento,
bem como a fixação do prazo de 45 dias úteis para a efetivação da tutela de urgência deferida
na sentença.  

2. O autor, intimado, não apresentou contrarrazões.

VOTO

3. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.

4. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

5. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários”.
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6. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que “as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural”.

7. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

8. Com o objetivo de comprovar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar nos períodos de 16.05.1973 a 30.11.1982 e de 01.04.1983 a 13.05.2002, o
autor juntou os seguintes documentos: a) contrato de parceria, celebrado entre o pai e o irmão
do autor, em 16.01.1996, com prazo de 10 anos, e mencionando a existência de contrato entre
os parceiros desde janeiro/1975. O contrato consigna que a parceria era em regime de
economia familiar e incluía o autor no grupo familiar, entretanto, não consta a sua assinatura
no contrato (evento 9, PROCADM1, fls. 24-26); b) certidão de óbito do pai do autor, ocorrido
em 28.06.1999, em que seu genitor foi qualificado como lavrador (evento 9, PROCADM1, fl.
27); c) CCIR 1998/1999, tendo como contribuinte o irmão do autor (evento 9, PROCADM1,
fl. 28); d) Darf com recolhimento de multa por atraso, tendo como contribuinte o irmão do
autor, na entrega de declaração do ITR. Período de apuração: 03.10.2011 (evento 9,
PROCADM1, fl. 29); e) CCIR 2017, tendo como contribuinte o irmão do autor (evento 9,
PROCADM1, fls. 30-31); f) recibo de entrega de declaração do ITR 2005, tendo como
contribuinte o irmão do autor (evento 9, PROCADM1, fls. 32-34); g) recibo de entrega de
declaração do ITR 2008, tendo como contribuinte o irmão do autor (evento 9, PROCADM1,
fl. 35-38); h) recibo de entrega de declaração do ITR 2017, tendo como contribuinte o irmão
do autor (evento 9, PROCADM1, fls. 39-40); i) cadastro de agricultor familiar em nome de
irmãos do autor (evento 9, PROCADM1, fls. 42); j) nota fiscal de produtor rural emitida pelo
irmão do autor e  15.12.2000 (evento 9, PROCADM1, fl. 43); k) declaração para cadastro de
imóvel rural, realizada em 02.10.2000, em nome do irmão do autor (evento 9, PROCADM1,
fl. 44 e PROCADM2, fl. 01); l) ficha de atualização cadastral da agropecuária, de 27.07.2000,
identificando o irmão do autor como produtor, bem como a existência de condomínio (evento
9, PROCADM2, fls. 02-06); m) mandado judicial, expedido em 11.01.1999, determinando
que o Registro Geral de Imóveis averbasse que o autor, junto com seus irmãos, adquiriram,
por usucapião, a propriedade de terreno rural situado em local denominado “Água de
Lambary” (evento 9, PROCADM2, fl. 07); n) sentença de procedência prolatada, em
27.09.1996, em ação de usucapião movida pelo autor e outros (evento 9, PROCADM2, fls.
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08-09); o) ficha cadastral do  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeiro de
Itapemirim, registrando a data de admissão do autor em 09.01.1980 (evento 9, PROCADM2,
fl. 13); e p) ficha auxiliar de sócios informando a existência de condomínio (e, entre os
condôminos, o autor) na propriedade localizada em Água de Lambary (evento 9,
PROCADM2, fl. 15).

9. A sentença consignou que a prova testemunhal foi plenamente favorável ao
autor, confirmando o trabalho em regime de economia familiar.

10. Conforme descrito acima, o autor apresentou início de prova material do
exercício de atividade rural em regime de economia familiar, a qual foi corroborada pela
prova oral, de forma que os capítulos da sentença que declararam como tempo rural os
períodos de 16.05.1973 a 30.11.1982 e de 01.04.1983 a 13.05.2002 devem ser mantidos. 

11. No que diz respeito à especialidade do período de 17.06.2008 a 06.05.2015,
por exposição ao agente nocivo ruído, importa dizer que no julgamento da Pet. 9.059, a
Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de  tolerância para configuração da
especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997;
b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

12. O PPP juntado no evento 9, PROCADM1, fls. 20-22, registra que o autor
trabalhou exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 94,30 dB no período de
17.06.2008 a 06.05.2015, pressão sonora que excede o tolerado pela legislação de regência.
No período, a medição foi feita pela técnica da dosimetria.

13. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização Norma de Higiene Ocupacional (NHO)
01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de
01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”. 

14. Portanto, a técnica utilizada (dosimetria) na medição do ruído a que o autor
esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência, devendo ser mantida a especialidade
do período de 17.06.2008 a 06.05.2015.
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15. Em relação à multa diária, esclareço que pelo tempo em que exerci a
jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

16. O Enunciado n. 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo dispõe que “o prazo para cumprimento de tutela, no
âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado,
em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema
processual utilizado”.

17. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso inominado.

18. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
INSS, apenas para reduzir a multa diária, fixada para o caso de descumprimento de tutela de
urgência, para R$ 100,00 e para determinar a contagem do prazo de 30 dias, estabelecido na
sentença, em dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000729485v3 e do código CRC 838c16fa. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004348-46.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MARDEGAN DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do INSS, apenas para reduzir a multa diária, fixada para o
caso de descumprimento de tutela de urgência, para R$ 100,00 e para determinar a contagem
do prazo de 30 dias, estabelecido na sentença, em dias úteis, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760377v2 e do código CRC 487d75fb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000951-73.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GILMARIA DAS DORES BARROS CARTACHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Em suas razões,
alega que, embora reconheça que o direito à aposentadoria seja personalíssimo, como seu
companheiro, em vida, requereu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e,
inclusive, apresentou recurso administrativo contra o indeferimento, a autora teria
legitimidade para ajuizar esta demanda buscando a concessão do benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição com o reconhecimento de períodos trabalhados sob condições
especiais. Ao final, pede, expressamente, que o INSS seja condenado a conceder em favor da
autora na qualidade de dependente do segurado instituidor, o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição na forma pleiteada, desde a DER em 05/05/2016, até o óbito em
16/07/2017 com o pagamento das parcelas devidas desde a DER, com a incidência dos
consectários legais, correção monetária juros de mora.  

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. A sentença julgou o processo extinto sem resolução do mérito por
ilegitimidade ativa, com base nos seguintes fundamentos:

Trata-se de ação proposta por Gilmaria das Dores Barros Cartacho, em face do INSS,
objetivando a condenação da Autarquia ré em conceder o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição requerido por seu companheiro Jovanil Amaral Simenc, falecido em
16/07/2017 (evento 1, CERTOBT 20), com o pagamento dos valores atrasados desde a data do
requerimento, em 05/05/2016 (evento 1, INDEFERIMENTO 6), até a data do óbito do Sr.
Jovanil.

Alega a autora que seu companheiro requereu administrativamente a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição em 05/05/2016, a qual foi indeferida por falta de
tempo de contribuição, tendo em vista que o INSS não enquadrou como tempo especial os
períodos em que o falecido trabalhou como torneiro mecânico.
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 Sustenta sua legitimidade ativa em pleitear a concessão de benefício de aposentadoria em
nome de seu companheiro falecido, com base no disposto do art. 112 da Lei n.º 8.213/91, uma
vez que está habilitada à pensão por morte instituída pelo Sr. Jovanil.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

Argumenta a parte autora que teria legitimidade para ajuizar ação visando a concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição requerida e negada administrativamente ao seu
companheiro, tendo em vista que o art. 112, da Lei nº 8.213/91 assegura aos dependentes
habilitados à pensão o direito de recebimento dos valores não pagos em vida ao segurado.

Todavia, não é caso de aplicação do mencionado dispositivo.

O pedido de concessão de benefício previdenciário é um direito personalíssimo do segurado,
de sorte que somente pode ser exercido por ele. Os sucessores não têm legitimidade ativa para
pleitear a concessão de benefício em nome de segurado falecido, seja na esfera administrativa
ou judicial, uma vez que esta situação é diferente da prevista no art. 112, da Lei nº 8.213/91,
que garante a possibilidade de os herdeiros pleitearem diferenças pecuniárias de benefício já
concedido e não pagas em vida ao segurado.

Dessa forma, concluo que a autora é parte ilegítima para pleitear a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição em nome do seu companheiro falecido, ainda que ele
tenha efetuado o requerimento administrativamente, o benefício tenha sido indeferido e o
segurado tenha recorrido desta decisão. Como não houve concessão do benefício antes do
óbito, não estamos diante de cobrança de valores devidos ao segurado falecido que não foram
recebidos em vida por ele, uma vez que a Autarquia ré entendeu administrativamente pela
inexistência de valores a serem pagos, já que indeferiu o pedido de concessão da
aposentadoria.

Configurada, portanto, a ilegitimidade ativa da autora, torna-se imperioso extinguir o
processo sem resolução de mérito.

Por todo o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, VI do CPC, uma vez reconhecida a existência ilegitimidade ativa.

4. A sentença apreciou todas as questões deduzidas pelas partes e concluiu que a
autora era parte ilegítima para pleitear, em nome próprio, a concessão de benefício
previdenciário personalíssimo supostamente devido ao segurado falecido. Inclusive, tal
entendimento encontra respaldo nos tribunais federais, podendo-se citar como exemplo o
julgado cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL
E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO COMPANHEIRO FALECIDO. DIREITO
PERSONALÍSSIMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A autora pretende a concessão de pensão
por morte mediante o reconhecimento do alegado direito de seu cônjuge ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, sob o argumento de que fazia jus ao reconhecimento
de tempo de atividade especial. 2. Para a concessão do benefício são requisitos a qualidade de
dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito, bem assim a comprovação da
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qualidade de segurado do falecido, ou, independentemente da perda da qualidade de
segurado, o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria (Lei 8.213/91, Art.
15 e Art. 102, com a redação dada pela Lei 9.528/97; Lei 10.666/03). 3. A questão posta nos
autos perpassa a análise do direito à aposentadoria que seria devida ao de cujus, não podendo
tal pleito ser atendido, pois o benefício previdenciário constitui direito personalíssimo do
segurado aposentado, o qual se extingue com o falecimento do seu titular. 4. Em consonância
do Art. 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico. 5. Por se tratar de direito personalíssimo do falecido e
intransmissível aos seus dependentes ou sucessores, não detém a autora legitimidade para
pleitear o reconhecimento dos períodos de trabalho insalubre, bem como a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição ao de cujus, a fim de possibilitar-lhe o deferimento
de pensão por morte. 6. Ausente uma das condições da ação, é de se extinguir o feito sem
resolução do mérito. 7. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à
causa, observando-se o disposto no § 3º, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça
gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a
condenação em honorários. 8. Apelação prejudicada.  ACÓRDÃO Vistos e relatados estes
autos em que são partes as acima indicadas, a Decima Turma, por unanimidade, decidiu, de
oficio, extinguir o feito sem resolucao do merito e dar por prejudicada a apelacao., nos termos
do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (TRF3, AC
50004695520164036183)

5. No caso objeto do julgado acima, a autora pretendia a concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição ao “de cujus”, a fim de possibilitar-lhe o
deferimento de pensão por morte. No presente caso, a situação se afasta ainda mais da
legitimidade ativa, dado que a autora pretende a concessão de benefício personalíssimo em
nome próprio, o que viola o art. 17 e o art. 18, “caput”, ambos do CPC.

6. Condeno a autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art.
1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da autora.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000676801v4 e do código CRC 0cef8f53. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000951-73.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GILMARIA DAS DORES BARROS CARTACHO (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760391v2 e do código CRC 53a6d87b. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001366-28.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: WILSON BOMFIM BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração como tempo especial dos períodos
de 01.11.1991 a 18.02.2002 e de 05.11.2005 a 19.12.2018. Em suas razões, alega que: a)
trabalhou como cobrador de ônibus no períodos de 05/11/2005 a 08/11/2012 e como
motorista de ônibus no período de 09/11/2012 a 19/12/2018; b) trabalhou exposto a vibração;
c) seria necessário que a empresa empregadora apresentasse LTCAT ou complementasse o
PPP informando a frequência e a intensidade da vibração; d) o INSS tem o dever de fiscalizar
o cumpirmento das obrigações previdenciárias; e) seria necessária a realização de perícia para
apuração do agente nocivo vibração, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, pede a
reforma da sentença para que “seja reconhecido por esta MM. Turma Recursal o direito do
Recorrente, sendo concedido o benefício nos moldes da exordial”.    

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. O indeferimento do requerimento para  realização de prova pericial no local
de trabalho e do requerimento para intimação do empregador para apresentar LTCAT ou
complementar o PPP indicando a frequência de vibração (HZ) e intensidade (m/s²) a que o
autor era exposto durante sua jornada de trabalho não configurou cerceamento de defesa. E
isso porque o PPP juntado aos autos não registra exposição a vibração. Ressalte-se que o
formulário (evento 1, PPP14, fls. 04-05) foi preenchido com base em perícia realizada na
empresa e encerra o parecer de especialistas em medicina do trabalho e engenharia de
segurança. A mera alegação do autor de que trabalhou exposto a vibração, sem qualquer
embasamento técnico, não se mostra idônea para infirmar o PPP e não serve para justificar a
realização de prova pericial em Juízo. Quanto à apresentação do LTCAT, registra-se que o
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito cabe ao autor, sendo que poderia solicitar ao
empregador, que se encontra em atividade, o referido documento, não havendo necessidade
de transferir tal encargo para o Poder Judiciário.
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4. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.

5. O PPP juntado no evento 1, PPP14, fls. 04-05, registra que o autor trabalhou
como cobrador (05.11.2005 a 08.11.2012), motorista manobrador (09.11.2012 a 08.12.2013)
e motorista (09.12.2013 a 17.12.2018), estando exposto ao agente ruído nas seguintes
intensidades: 80.6 dB (05.11.2005 a 19.08.2007); 83.4 dB (20.08.2007 a 09.03.2011); 81.4
dB (10.03.2011 a 08.11.2012); 81.7 dB (09.11.2012 a 08.12.2013); 81.4 dB (09.12.2013 a
20.03.2016) e 78.3 dB (21.03.2016 a 17.12.2018). O PPP também registra que a técnica de
medição do ruído foi a dosimetria. 

6. Como a intensidade de ruído a que o autor esteve exposto não supera o limite
legal de tolerância, o capítulo da sentença que julgou improcedente a declaração de
especialidade do período de 05.11.2005 a 19.12.2018 deve ser mantido.

7. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

8. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000670657v2 e do código CRC 5d01c1d0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
 

 

Poder Judiciário
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RECURSO CÍVEL Nº 5001366-28.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: WILSON BOMFIM BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760403v2 e do código CRC 8de9cf96. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002510-59.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILBERTO REMUALDO (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu tempo especial e condenou o recorrente a conceder ao autor o benefício de
aposentadoria especial. Em suas razões, alega que foi indevido o reconhecimento da atividade
especial porque não há elementos técnicos que justifiquem o enquadramento. Afirma que não
há especificação das substâncias químicas nem a sua concentração (análise quantitativa).
Além disso, defende que o segurado deve restituir ao INSS a quantia que recebeu por força de
tutela de urgência posteriormente revogada. Em caso de manutenção da sentença, alega que é
vedado ao segurado continuar a exercer atividade nociva após o recebimento da
aposentadoria especial, devendo a implantação do benefício estar condicionada ao
afastamento das atividades nocivas. Aduz, ainda, que o termo inicial dos efeitos financeiros
da aposentadoria especial deve ser o afastamento da atividade nociva.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos nocivos
pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
Decreto n. 3.048/1999.

4. Convém ressaltar que, de acordo com decisão da TNU, em sessão realizada
no dia 20.07.2016, a análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de
tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador. O
relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou
precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual
não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de
trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a hidrocarbonetos
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aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108).

5. O PPP juntado no evento 8, PROCADM1, fls. 21-23, registra que o autor
trabalhou na empresa Zanetti&Giacomim Ltda., nos períodos de 01.02.1990 a 31.07.1994
(auxiliar de serviços gerais), 01.08.1994 a 31.08.1999 (lustrador “C”), 01.09.1999 a
21.05.2008 (lustrador “B”) e de 02.03.2009 a 08.05.2018 (lustrador “A”). Em todas as
atividades exercia as mesmas atribuições: executar serviços gerais de lixamento e polimento
de peças de madeira e executar serviços gerais de pintura e lustração (à pistola) de móveis em
acabamento. O PPP informa que o autor, em todos os períodos, trabalhou com manipulação e
aplicação de compostos químicos à base de hidrocarbonetos aromáticos, tais como: solventes
(thinner, aguarráz), resinas, tintas, vernizes, colas etc., sem o uso de EPI eficaz.

6. Dessa forma, havendo exposição do autor, de modo habitual e permanente, a
hidrocarbonetos aromáticos (o anexo XIII da NR 15 prevê o emprego de solventes e a pintura
à pistola com tintas e vernizes como insalubres) e sem a utilização de EPI eficaz, deve ser
mantido o capítulo da sentença que declarou os períodos de 01.02.1990 a 31.07.1994,
01.08.1994 a 31.08.1999, 01.09.1999 a 21.05.2008 (o PPP informa 21.05.2008, e não
31.05.2008, como consta da sentença possivelmente por erro material) e 02.03.2009 a
08.05.2018 como tempo especial.

7. Com relação às alegações de que a implantação do benefício está
condicionada ao afastamento das atividades nocivas e de que o termo inicial dos efeitos
financeiros da aposentadoria especial deve ser a data do afastamento da atividade nociva,
deve-se mencionar que o STF, no julgamento do tema 709, fixou as seguintes teses:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o
beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade
especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o
segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do
benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os
efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a
implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade,
cessará o benefício previdenciário em questão.

7.1. Assim, das teses se infere que o afastamento das atividades nocivas não é
condição para a implantação da aposentadoria especial, mas, apenas, para a manutenção do
benefício, bem como que os efeitos financeiros da aposentadoria especial retroagem à data de
entrada do requerimento quando o segurado solicita o benefício e continua exercendo labor
especial até a data da sua implantação. Portanto, também neste ponto, não merecem acolhida
as alegações do INSS.
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8. Prejudicado o pedido de restituição de valores pagos por força de tutela de
urgência, em virtude da manutenção da condenação imposta na sentença.

9. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000730604v3 e do código CRC 94bbf971. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002510-59.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILBERTO REMUALDO (AUTOR)
ADVOGADO: GUSTAVO CÉZAR QUEDEVEZ DA VITÓRIA (OAB ES020302)
ADVOGADO: BRUNO SANTOS ARRIGONI (OAB ES011273)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760405v2 e do código CRC e7b52c15. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001367-35.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ODECIR MERLO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor alegando contradição
no acórdão. Em suas razões, afirma que o vício reside na falta de reconhecimento como
tempo especial dos períodos posteriores a 26.07.2005, sendo que o autor trabalhou exposto
aos mesmos agentes nocivos que serviram de embasamento para a declaração de
especialidade de períodos anteriores a 27.07.2005. Apresenta prova desse fato (especialidade
dos períodos após 26.07.2005) somente nos embargos de declaração.

VOTO

2. O art. 1.022 do CPC prevê as hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração. São elas: a contradição, a omissão, a obscuridade e o erro material.

3. Não se identifica qualquer contradição no acórdão embargado.

4. A questão ora retomada pelo autor foi expressamente tratada no acórdão no
seguinte trecho:

7.1. Em relação aos períodos de 27.07.2005 a 02.09.2007, de 20.03.2009 a 14.10.2010, de
02.04.2013 a 01.10.2014, de 02.10.2014 a 18.10.2015 e de 19.10.2015 a 15.09.2015, o PPP
registra que houve exposição a ruído, névoas e vapores. Entretanto, quanto ao agente ruído,
não houve superação dos limites de tolerância, e, no que diz respeito aos agentes químicos
(névoas e vapores), não há qualquer informação sobre a composição dos produtos, indicando,
por exemplo, se eles eram compostos por hidrocarbonetos aromáticos. Faltando esse dado,
não é possível considerar a especialidade relativamente ao esses períodos indicados no PPP
apresentado. A sentença deve ser mantida nesse tópico.

5. Cabe ao autor produzir a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I,
do CPC). Cabe também ao autor apresentar a prova em fase processual adequada (art. 434 do
CPC), para que ela seja submetida ao crivo do contraditório e possa, eventualmente, influir na
formação do provimento jurisdicional. A apresentação de prova somente no momento da
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oposição dos embargos de declaração contra acórdão, ou seja, em fase recursal, e sem que
esteja configurada qualquer situação excepcional prevista no art. 435 do CPC, não é
admissível pela legislação processual civil.

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento aos embargos de
declaração do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000691666v3 e do código CRC 4c37b8b6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001367-35.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ODECIR MERLO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento aos embargos de declaração do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759993v2 e do código CRC afd0d154. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000318-59.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE GERALDO DIAS NETO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra o capítulo da
sentença que julgou improcedente o pedido de declaração como tempo especial de períodos
compreendidos entre 1977 e 2001 e entre 2004 e 2018. Em suas razões, alega que, nesses
intervalos, trabalhou exposto a agentes nocivos, conforme demonstram os PPPs juntados aos
autos. Aduz, também, que os períodos de 01/02/1995 a 31/03/1995, de 01/06/1996 a
31/07/1996, de 01/09/1996 a 28/02/1997 e de 01/04/1997 a 30/04/1997, em que recolheu
como contribuinte individual, não foram computados pelo INSS. Ao final, pede a reforma da
sentença para que o pedido seja julgado procedente.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. De início, não deve ser conhecido o recurso na parte que pede o cômputo dos
períodos de 01/02/1995 a 31/03/1995, de 01/06/1996 a 31/07/1996, de 01/09/1996 a
28/02/1997 e de 01/04/1997 a 30/04/1997, em que o autor recolheu como contribuinte
individual, uma vez que se trata de inovação recursal, conduta vedada pela legislação
processual civil. Ademais, ainda que o recurso fosse conhecido nessa parte, o autor não teria
interesse processual no pedido dado que os períodos já foram considerados
administrativamente, conforme faz prova o documento juntado no evento 16, PROCADM1,
fls. 93-94.

4. Ultrapassado esse ponto, importa dizer que no julgamento da Pet. 9.059, a
Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de  tolerância para configuração da
especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997;
b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

5. Os hidrocarbonetos aromáticos foram considerados agentes químicos nocivos
pelo item 1.2.11 do Decreto n. 53831/1964 e pelo item 13 do Anexo II do Decreto n.
2.172/1997. Desde 1999, são considerados agentes químicos nocivos pelo item XIII do
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Decreto n. 3.048/1999.

6. Convém ressaltar que, de acordo a TNU, a análise dos hidrocarbonetos é
qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, independentemente do período em que a
atividade é prestada pelo trabalhador. O relator do processo na TNU, Juiz Federal Frederico
Augusto Leopoldino Koehler, citou precedente da Turma Regional de Uniformização da 4ª
Região sobre o tema, segundo o qual não é possível limitar a 05.03.1997 o reconhecimento da
insalubridade do ambiente de trabalho com base na análise quantitativa do risco causado pela
exposição a hidrocarbonetos aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15
submetem-se à análise qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da
atividade. (Proc. 5004737-08.2012.4.04.7108).

7. A TNU tem entendimento no sentido de que a atividade de mecânico de
automóveis, que submeta o segurado, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos
óleos, graxas, derivados de hidrocarbonetos e outros compostos do carbono, como gasolina,
álcool e óleo diesel, deve ser considerada como especial (TNU, Pedilef n.
50083815920124047204).

8. Os períodos anotados na CTPS do autor (evento 1, CTPS4, fls. 01-06), que
compreendem os intervalos de 01.03.1977 a 31.10.1977, 01.11.1977 a 29.02.1980,
01.09.1980 a 17.03.1986, 24.03.1986 a 14.02.1987, 13.04.1993 a 12.05.1993, 01.06.1993 a
22.10.1993, e 14.07.2000 a 02.03.2001, não podem ser considerados como tempo especial,
porque, em relação aos períodos anteriores a 28.04.1995, a atividade de mecânico não se
encontra relacionada no rol de profissões que enseja o enquadramento por categoria
profissional (TNU, Pedilef n. 0022054-12.2012.4.01.3900), e, em relação aos períodos
posteriores a 28.04.1995, porque não há comprovação de exposição a agentes nocivos.

9. O PPP juntado no evento 1, PPP9, fls. 01-05, registra que, nos períodos a
seguir elencados, o autor trabalhou em setor de manutenção na empresa Brametal S/A, e
exposto aos seguintes agentes nocivos: 01/01/2004 a 01/02/2005 (94,6 dB - dosimetria);
02/02/2005 a 01/02/2006 (86,3 dB - dosimetria); 02/02/2006 a 31/08/2006 (93,8 dB -
dosimetria); 01/09/2006 a 01/02/2007 (85,5 dB - dosimetria); 02/02/2007 a 01/06/2008 (87,9
dB - dosimetria); 02/06/2008 a 31/12/2008 (85,5 dB - dosimetria); 01/01/2009 a 31/12/2009
(90,2 dB - dosimetria); 01/01/2010 a 31/12/2010 (89,9 dB - dosimetria); 01/01/2011 a
31/03/2012 (óleos e graxas); 01/04/2012 a 31/12/2012 (83,1 dB); 01/01/2013 a 01/05/2013
(85,8 dB - dosimetria); 09/07/2013 a 08/07/2014 (89,4 dB - dosimetria); 15/10/2014 a
15/10/2015 (85,6 dB - dosimetria); 30/11/2015 a 06/11/2016 (85,6 dB - dosimetria);
07/11/2016 a 30/11/2016 (85,6 dB - dosimetria); 06/12/2016 a 07/11/2017 (benzeno); e de
08/11/2017 a 20/02/2018 (DER) (benzeno).
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10. À exceção do período de 01/04/2012 a 31/12/2012, todos os demais
períodos de exposição ao ruído superaram o limite de pressão sonora vigente na época de
prestação do serviço. Destaque-se que foram a técnica denominada dosimetria, utilizada na
medição do ruído a que o autor esteve exposto, atende aos requisitos da jurisprudência (TNU,
Pedilef 0505614-83.2017.4.05.8300).

11. Os períodos de exposição a óleos e graxas e a benzeno também devem ser
declarados com tempo especial, uma vez que são ou contêm agentes cancerígenos constantes
da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) e o uso de EPI eficaz
não descaracteriza a sua nocividade (TNU/Tema 170).

12. O acréscimo decorrente da conversão em comum do tempo especial ora
reconhecido soma 04 anos, 08 meses e 02 dias de tempo de contribuição (conforme tabela
abaixo) aos 32 anos e 14 dias já apurados na sentença, de forma que, na DER, o autor
dispunha de 36 anos, 08 meses e 16 dias de tempo de contribuição, quantidade suficiente para
fazer jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pleiteado:

 

 

 

 

1
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13. Na petição inicial, o autor pediu a concessão da aposentadoria por tempo de
contribuição nos termos do art. 29-C da Lei n. 8.213/1991. Nascido em 25.05.1960 (evento 1,
HABILITAÇÃO5, fl. 01), o autor tinha 57 anos, 08 meses e 26 dias de idade na DER, os
quais somados aos 36 anos, 08 meses e 16 dias de tempo de contribuição totalizavam 94
pontos, de forma que não faz à opção pela não incidência do fator previdenciário no cálculo
de sua aposentadoria.

14. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento parcial do recurso.

15. Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso do autor e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para declarar como tempo especial os períodos de
01/01/2004 a 01/02/2005; 02/02/2005 a 01/02/2006; 02/02/2006 a 31/08/2006; 01/09/2006 a
01/02/2007; 02/02/2007 a 01/06/2008; 02/06/2008 a 31/12/2008; 01/01/2009 a 31/12/2009;
01/01/2010 a 31/12/2010; 01/01/2011 a 31/03/2012; 01/01/2013 a 01/05/2013; 09/07/2013 a
08/07/2014; 15/10/2014 a 15/10/2015; 30/11/2015 a 06/11/2016; 07/11/2016 a 30/11/2016;
06/12/2016 a 07/11/2017; e de 08/11/2017 a 20/02/2018, bem como para condenar o INSS a
lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER.
Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária,
desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Concedo a tutela antecipada, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação
do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000680723v5 e do código CRC fc94d684. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000318-59.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE GERALDO DIAS NETO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA (OAB ES015205)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso do autor e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
declarar como tempo especial os períodos de 01/01/2004 a 01/02/2005; 02/02/2005 a
01/02/2006; 02/02/2006 a 31/08/2006; 01/09/2006 a 01/02/2007; 02/02/2007 a 01/06/2008;
02/06/2008 a 31/12/2008; 01/01/2009 a 31/12/2009; 01/01/2010 a 31/12/2010; 01/01/2011 a
31/03/2012; 01/01/2013 a 01/05/2013; 09/07/2013 a 08/07/2014; 15/10/2014 a 15/10/2015;
30/11/2015 a 06/11/2016; 07/11/2016 a 30/11/2016; 06/12/2016 a 07/11/2017; e de
08/11/2017 a 20/02/2018, bem como para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER. Sobre as parcelas atrasadas
incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada
parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela antecipada, a
ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760815v2 e do código CRC c5a2fef4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001274-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. O autor ajuizou a demanda pretendendo a declaração de exercício de
atividade sob condições especiais e a condenação do INSS a lhe conceder aposentadoria
especial.

2. A sentença julgou procedente o pedido, ou seja, declarou como tempo
especial os períodos objeto da demanda e condenou o INSS a conceder ao autor o benefício
de aposentadoria especial com DIB na DER.

3. O INSS interpôs recurso inominado, ao qual foi dado provimento para excluir
a especialidade dos períodos de 09.03.1988 a 10.05.1988, de 17.07.1989 a 28.09.1989, e de
12.12.1989 a 28.12.2018, e para julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial
formulado pelo autor.

4. Contra o acórdão, o autor apresentou incidente de uniformização nacional
alegando, em relação ao período de 12.12.1989 a 28.12.2018, divergência entre o
entendimento adotado pela 1ª Turma Recursal e aquele adotado pela 8ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região.

5. Julgados os temas n. 205 e 211, determinou-se a remessa dos autos a esta
Relatoria para exercício de juízo de adequação.

VOTO

6. O acórdão da 1ª Turma Recursal/ES afastou a especialidade do período de
12.12.1989 a 28.12.2018 por entender que o autor, como trabalhador braçal/operador de
serviços urbanos, cujas atividades descritas consistiam, em essência, na limpeza urbana de
vias públicas, não estava exposto, de modo habitual e permanente, a agentes biológicos.

7. A TNU, no julgamento do tema 211, fixou a tese de que para aplicação do
artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da
exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter
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indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo
de exposição durante a jornada.

8. Além disso, segundo recente entendimento da TNU, adotado no julgamento
do tema 205: “a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição
a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos
Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é
necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser
avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”. 

9. O PPP juntado no evento 1, PPP6, fls. 01-03, registra que o autor trabalhou
para o Município de Castelo nas funções de braçal, no período de 08.11.1989 a 02.01.1991,
de trabalhador braçal, no período de 03.01.1991 a 09.07.2007, e de operador de serviços
urbanos, no período de 09.07.2007 a 09.05.2018 (data de emissão do PPP). Nas funções de
braçal e de trabalhador braçal tinha por atribuições: realizar trabalhos de gari na limpeza
urbana de vias públicas, no bairro São Miguel, na coleta de lixo em carrinho de tração
manual, utilizando como ferramentas: vassoura, pá, enxada, colocando-os no caminhão para
destinação final no aterro sanitário, entre outras atividades correlatas. Na função de operador
de serviços urbanos, tinha por atribuição: realizar trabalhos de limpeza de bueiros e galerias,
conserto de calçamento de vias públicas e pavimentação asfáltica, utilizando como
ferramentas: vassoura, pá, enxada, recolhendo ao caminhão para destinação final no aterro
sanitário, entre outras atividades correlatas. O PPP registra que, na maior parte desse período,
o autor esteve exposto a agentes biológicos (vírus, fungos, protozoários e bactérias, através de
secreções, dejetos humanos e animais, vômitos, restos etc.).

10.  A descrição das atividades do autor não revela existir probabilidade de
exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em
geral, dado que suas tarefas são desempenhadas ao ar livre e em vias urbanas em condições
sanitárias compatíveis com suas atividades, de forma que o período de 12.12.1989 a
28.12.2018 não deve ser considerado como tempo especial.

11. Ante o exposto, exercendo o dever de adequar o acórdão (evento 47) que
julgou o recurso inominado interposto pelo INSS ao posicionamento da TNU, voto
por mantê-lo, mas pelos fundamentos ora expostos. Com o exercício do juízo de adequação,
resta prejudicado o incidente de uniformização nacional apresentado pelo autor. Nada a
prover em relação à petição juntada no evento 81, em razão da improcedência do pedido de
aposentadoria. Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000693945v6 e do código CRC 86b76013. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:46 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 609



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 446/457

5001274-81.2019.4.02.5002 500000760902 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5001274-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, mantê-lo, mas
pelos fundamentos ora expostos. Com o exercício do juízo de adequação, resta prejudicado o
incidente de uniformização nacional apresentado pelo autor. Nada a prover em relação à
petição juntada no evento 81, em razão da improcedência do pedido de aposentadoria.
Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760902v2 e do código CRC 8e50456e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:46 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 609

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 447/457

5000659-91.2019.4.02.5002 500000718292 .V2 JES10745© JES10745

RECURSO CÍVEL Nº 5000659-91.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO DAVID MARALHA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
mediante o reconhecimento de tempo especial e rural. Em suas razões, alega, reproduzindo
argumentação padronizada e genérica, que não há, no caso dos autos, qualquer elemento que
permita inferir que o trabalho do autor tenha sido prestado sob condições especiais ou como
segurado especial, o que torna necessária a reforma da sentença, por não encontrar amparo no
ordenamento jurídico brasileiro.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. O recurso inominado do INSS, pretendendo impugnar o reconhecimento de
tempo especial e de tempo rural, conforme dito acima, reproduz argumentação padronizada e
genérica, que se resume a uma compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência
atinentes aos temas tratados nesta demanda, sem nenhuma impugnação aos fundamentos da
sentença. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a exposição do fato e do
direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida. É o que se infere
dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do princípio da dialeticidade. A ausência de
impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso por ausência do pressuposto
recursal “regularidade formal”. É o que também estabelece o Enunciado n. 64 das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo. 

4. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso inominado do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000718292v2 e do código CRC 7f9f05f0. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000659-91.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO DAVID MARALHA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
do recurso inominado do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760916v2 e do código CRC 2ab100f6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:49:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005855-11.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA FILHO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Sumário da controvérsia: Trato de ação por meio da qual o autor pretende a revisão do valor
da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria, com base na média dos maiores salários de
contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo,
incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 1994, nos termos do art. 29, incisos
I e II, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 9.876/1999.

Sentença (EVENTO 13): pronunciou a decadência do direito autoral, julgando liminarmente
improcedente a demanda, nos termos dos arts. 332, § 1º, c/c 487, II, do CPC.

Razões da recorrente – autora (EVENTO 23): defende que a forma de cálculo utilizada
trouxe prejuízo aos segurados já filiados e que a norma de transição, a qual deveria ser mais
benéfica, acaba minorando sua RMI, o que vai de encontro a sua lógica/fundamento. Quanto à
decadência, sustenta que o art. 103 da Lei n. 8.213/1991 não pode ser aplicado ao caso dos
autos, por se tratar da hipótese em que se discute a concessão do melhor benefício e questões
não apreciadas pela administração pública no ato concessivo.

VOTO

Pretende-se, nesta ação, proposta em 10.3.2020 (EVENTO 1), a revisão da aposentadoria por
invalidez n. 32/516.918.383-2, com DIB em 19.5.2006 (EVENTO 1, Carta Concessão 4).

Nesses termos, faz-se forçoso reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício
previdenciário, na forma do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, tal como reconhecido pelo juízo
recorrido.

Acerca desta matéria, sabe-se que na análise do tema n. 1.023 da repercussão geral
("Situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, tendo
em vista a interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal."), o Supremo
Tribunal Federal assentou que "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da
ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo
decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo
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revisão contido no referido dispositivo legal." (ARE 1172622 RG, Relator(a): MINISTRO
PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-077 DIVULG 12-04-2019 PUBLIC 15-04-2019).

Por sua vez, na análise do tema n. 966 dos Recursos Especiais repetitivos ("Incidência ou não
do prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento
de direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso."), o STJ definiu que "Incide
o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento
do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso." (REsp 1631021/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 13/03/2019).

Para mais, não se desconhece que se encontra afetado ao tema n. 975 dos Recursos Especiais
repetitivos, e pendente de julgamento, a "Questão atinente à incidência do prazo decadencial
sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral
(art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia
previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão." (ProAfR no REsp 1648336/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe
29/05/2017).

Sem embargo, em casos como o dos autos - em que a parte busca a inclusão, na base de
cálculo do benefício, dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994, tendo em vista
que tal marco inicial não foi previsto no art. 29, incisos I e II, da Lei de Benefícios, com
redação dada pela Lei n. 9.876/1999, de modo que a norma transitória (Lei n. 9.876/1999, art.
3º), a qual deveria ser mais benéfica aos segurados filiados ao RGPS até 28.11.1999, acabou
por lhe impor prejuízo quando do cálculo da respectiva RMI -, faz-se absolutamente
improcedente a alegação de que "ato administrativo da autarquia previdenciária não
apreciou o mérito do objeto da revisão", na medida em que, ao aplicar a regra prevista pelo
citado art. 3º, o INSS, à toda evidência, refutou o mérito da alegação que alicerça o presente
pedido revisional.

Nesses termos, não há falar em sobrestamento dos autos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC,
porquanto a hipótese deste caso não se amolda àquela tratada nos REsp's 1.648.336/RS
e 1.644.191/RS, paradigmas do tema n. 975 do STJ.

Por fim, anoto que, apesar de o Excelentíssimo Ministro Vice-Presidente do STJ, em Decisão
publicada no DJe de 2.6.2020, haver determinado "a suspensão de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma controvérsia em trâmite em
todo o território nacional", em razão de Recurso Extraordinário admitido nos autos do REsp
1554596/SC, representativo do Tema n. 999 dos Recursos Especiais repetitivos - no qual o
STJ definiu que se aplica “a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na
apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição
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contida no art. 3º. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da
Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.” -, como no caso dos
autos o direito foi fulminado pela decadência, também não há que se falar em sobrestamento
do caso em razão dessa ordem, relativa ao mérito da demanda.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Pelo exposto, VOTO por CONHECER do RECURSO da parte autora para NEGAR-
LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000666798v8 e do código CRC 9a98f06a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005855-11.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA FILHO (AUTOR)
ADVOGADO: THALITA ALVES FERREIRA BITTENCOURT (OAB ES014904)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO da parte autora para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000784542v2 e do código CRC a562b5ac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 4/9/2020, às 17:10:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018374-52.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UENITON LIMA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em suas razões,
alega que “os documentos médicos anexados a incoativa comprovaram categoricamente que a
parte Recorrente encontra-se impossibilitada ao trabalho”. Aduz, ainda, que “a Recorrente
possui sérios problemas de saúde relacionados a lombalgia crônica. Sofre com dores
lombares, nos membros inferiores e com dificuldade inclusive para deambular”. Afirma que
“o próprio Perito reconheceu que houve incapacidade pelo prazo de 09 (noventa dias), a
contar de dezembro do ano de 2017” e pelo prazo de 90 dias. Ao final, pede a realização de
nova perícia ou que seja designada audiência para que o recorrente seja analisado
pessoalmente ou, ainda, que seja concedido o benefício de auxílio-doença por 03 meses,
conforme o laudo da perícia judicial.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. O auxílio-doença é devido ao segurado que cumpriu a carência, quando
exigida, e ficou incapacitado para seu trabalho por mais de 15 dias consecutivos (art. 59,
caput, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991). A concessão do benefício depende, ainda, da
existência da qualidade de segurado do postulante ao benefício.

4. Ao contrário do que afirma o autor, não há nulidade na perícia médica
judicial, dado que foi realizada por médico especialista na enfermidade objeto da demanda,
que, com base em exame físico e análise dos documentos médicos particulares, respondeu a
todos os quesitos de forma satisfatória. A impugnação do autor não apresenta argumentos
com a solidez necessária para infirmar a conclusão do laudo pericial.

5. Ressalte-se, ainda, ser inviável a designação de audiência para analisar
pessoalmente o autor porque a prova do fato depende de conhecimento especial de técnico.
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6. A perícia judicial, realizada em 09.03.2020, atestou que o autor sofria de dor
em quadril direito e na coluna, decorrente de impacto femoroacetabular. O perito afirmou,
ainda, que, embora o autor estivesse apto para seu trabalho habitual no momento da perícia,
havia estado temporariamente incapacitado de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 (por 90
dias). 

7. O autor juntou os seguintes documentos médicos particulares: a) laudo
médico, emitido em 13.06.2019, por médico ortopedista, atestando que o autor padecia de dor
lombar e dor em quadril esquerdo após ter sofrido queda havia cerca de 03 anos. Afirmou,
ainda, que o autor estava sem condições laborais e sugeriu repouso por 06 meses (evento 1,
OUT7, fl. 01); b) laudo médico, emitido em 04.09.2018, por médico ortopedista, atestando
que o autor sofria de quadro de dor em articulação do quadril esquerdo, evolução crônica,
limitação da rotação interna e flexão da articulação coxo-femoral. O médico nada mencionou
sobre capacidade laborativa (evento 1, OUT8, fl. 01); c)  laudo médico, sem data de emissão,
por médico ortopedista, atestando que o autor apresentava quadro de lombalgia crônica com
irradiação para membros inferiores. Orientou o autor a se afastar das atividades laborativas e
a não realizar esforço físico, e registrou que não havia previsão de alta (evento 1, OUT9, fl.
01); d) laudo médico, emitido em 06.03.2020, por médico ortopedista, atestando que o autor
apresentava dor intensa e limitante em quadril esquerdo com longa data de duração e
refratária ao tratamento conservador fisioterápico e medicamentoso. Afirmou que o autor
necessitaria submeter-se a tratamento cirúrgico artroscópico para correção do quadro e
melhora da dor (evento 28, LAUDO2, fl. 01); e) laudo médico, emitido em 20.07.2017, por
médico ortopedista, atestando que o autor sofria de quadro de lombalgia baixa com irradiação
para o membro inferior, havendo necessidade de tratamento ortopédico ambulatorial e
afastamento das atividades por período indeterminado (evento 28, LAUDO2, fls. 04-05); e f)
laudo médico, emitido em 04.07.2017, por médico ortopedista, atestando que o autor sofria de
quadro de lombalgia com irradiação para o membro inferior esquerdo, havendo necessidade
de tratamento fisioterápico. O médico nada mencionou sobre capacidade laborativa (evento
28, LAUDO2, fl. 06).

8. O INSS apresentou três laudos SABI (evento 29, OUT2, fls. 07-09). O
primeiro, referente à perícia médica administrativa realizada em 04.10.2017, concluiu que o
autor estava incapacitado total e temporariamente e fixou a DII em 20.06.2017. O segundo e
terceiro laudos, referentes, respectivamente, às perícias médicas administrativas realizadas em
26.10.2017 e 06.08.2019, não identificaram elementos objetivos que justificassem a
incapacidade alegada.

9. O CNIS informa que o autor recebeu auxílio-doença de 05.07.2017 a
04.11.2017 (evento 29, OUT2, fl. 05). A pretensão recursal remanescente é de concessão de
auxílio-doença pelo prazo de 03 meses, conforme entendimento do perito judicial. De fato, o
laudo médico pericial afirmou que o autor, embora apto na data da perícia, esteve
temporariamente incapacitado de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018 (por 90 dias). Os
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documentos médicos particulares não são contemporâneos a esse intervalo, mas os emitidos
em 2017 e 2020 sugerem que a enfermidade do autor é crônica e até mesmo necessitaria de
tratamento cirúrgico para eliminação da dor, afirmações que se harmonizam com a conclusão
do laudo da perícia médica judicial, de que, mesmo após a cessação do benefício, o autor
permaneceu, ainda por um período, incapacitado.

10. Por oportuno, ressalte-se que, segundo o Enunciado n. 08 das Turmas
Recursais/ES, “o laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

11. Dessa forma, deve ser restabelecido o benefício de auxílio-doença recebido
pelo autor, no período de 01.12.2017 a 28.02.2018.

12. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento parcial do recurso do autor.

13. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
autor para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-doença no período de
01.12.2017 a 28.02.2018. Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação,
e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos
da Justiça Federal.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000680549v3 e do código CRC 127d8205. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018374-52.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UENITON LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MINGATI (OAB MG106418)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do autor para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício
de auxílio-doença no período de 01.12.2017 a 28.02.2018. Sobre as parcelas atrasadas
incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada
parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000760367v2 e do código CRC 4b8b57ff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 20/8/2020, às 12:50:4 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5010863-66.2020.4.02.5001/ES

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

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, com pedido de
medida liminar, contra decisão do Juízo da 2º Juizado Especial de Vitória/ES, proferida, em
2/4/2020, nos autos do processo 5000010-66.2018.4.02.5001, que homologou os cálculos
apresentados pela parte autora,  na qualidade de exequente, e determinou a expedição de RPV.
Requereu, ao final, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão impetrada, a citação
de Walda Faria da Rosa, como litisconsorte passiva necessária, e a declaração de nulidade da
decisão impetrada para que o processo seja encaminhado à Contadoria do Juízo para dirimir a
controvérsia estabelecida na execução do julgado. 

Alega, em síntese, que (i) na ação n. 5000010-66.2018.4.02.5001, foi intimado
para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente, quando apontou a
existência de divergência entre os supostos valores que apontava e que teriam sido
devidamente descontados de seu benefício com aqueles valores que constatavam no HISCRE
fornecido pelo órgão previdenciário, com o resumo dos valores recebidos pela exequente,
entre eles, os valores descontados, (ii) instaurada a divergência, defendeu que faltavam
elementos que deveriam ser produzidos pela exequente para delimitar objetivamente o objeto
de sua pretensão, requerendo a manifestação da Contadoria do Juízo para que o órgão
imparcial do Poder Judiciário esclarecesse e confirmasse ao Juízo a divergência e a alegada
falta de elementos, (iii) o Juízo impetrado, todavia, decidiu pela impossibilidade de
encaminhar o processo ao setor de cálculos, (iv) a conclusão lançada na decisão impugnada
gera grave dano ao legítimo direito de defesa da parte executada, bem como fere o devido
processo legal, na medida em que atribuiu de surpresa a obrigação de fornecer elementos de
liquidação que, por sua natureza, devem ser produzidos pela parte exequente e não pela parte
executada, (v) há absoluta ausência de congruência entre os valores apontados pela parte
exequente com as provas até então produzidas no processona fase de liquidação do julgado, e
(vi) a questão é de natureza civil e os dados necessaários para liquidação do julgado
encontram-se com a parte exequente, sendo dela a obrigação de fornecer os elementos de
prova para delimitar o objeto de sua pretensão executiva.

Decisão de Evento 3 deferindo a liminar para determinar a suspensão dos
efeitos da decisão impetrada, proferida na ação n. 5000010-66.2018.4.02.5001, que
determinou a expedição de RPV com base na homologação dos cálculos apresentados parte
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exequente.

Manifestação da parte autora (WALDA FARIA DA ROSA) de Evento
8 "chamando o feito à ordem" e aduzindo que (i) o  INSS alega divergência entre os valores
da previdência privada e o histórico de crédito dos valores que recebe do regime geral, o que
obviamente não guarda nenhuma relação, (ii) o INSS já foi condenado em outra ação a
devolvê-la o valor que descontou indevidamente em razão desdobramento realizado por ele,
sendo que aqui o fundamento e a condenação são diversos, completamente diferentes, (iii)
a responsabilidade do INSS na ação reside na devolução do valor complementar que foi
indevidamente rateado pela previdência privada com base no documento oficial do INSS que
autorizou o desdobramento, (iv) embora a autarquia alegue que não possui os documentos
integrais para a elaboração dos cálculos, não esclarece em momento algum quais informações
não possui e tenta tumultuar o processo alegando divergência com o HISCRE, documento
inservível à presente ação, (v) juntou, no Evento 01, os contracheques com os respectivos
descontos, documentos suficientes ao cálculo, tendo em vista que a condenação é sobre o
desdobramento indevido da previdência complementar, bastando saber o quanto foi
descontado para realizar o cálculo, (vi) liquidou o julgado e anexou novamente aos autos
(Evento 68) todos os demonstrativos de pagamento, bem como a planilha detalhada mês a
mês do que entende devido, documentos que comprovam o desdobramento realizado e o que
deixou de receber pelo Banco HSBC (benefício APABA) em razão do ilícito praticado pelo
INSS, (vii) em momento algum o INSS apresentou impugnação específica sobre os
documentos fornecidos, tampouco requereu a juntada de qualquer novo documento, (viii) não
foi impugnado de forma especifica o cálculo apresentado, nem apontada a “divergência” que
alega, (ix) o INSS poderia ter liquidado o julgado no momento próprio e não o fez, buscando
ainda causar dano à parte, pois maliciosamente só calculou os danos morais fixados, (x) não
há razão para remessa dos autos à Contadoria, e (xi) não prospera a alegação do INSS, o qual
visa nitidamente, atrasar e tumultuar a satisfação do crédito, pois não há qualquer razão para
que o INSS não tenha apresentado o cálculo do valor devido a título de restituição.

Resposta da parte autora de Evento 9 reiterando as alegações da petição de
Evento 8.

Parecer do MPF de Evento 13afirmando que não haveria interesse apto a
ensejar a intervenção do Ministério Público Federal.

Sem manifestação da autoridade coatora.

VOTO
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Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional
no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros termos, as
excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial
devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica,
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação ao impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA.
EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO
CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de
ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente
ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de
25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014,
RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de
origem manteve a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo
ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo
extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a
assunção de dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta
ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em
mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
46.144 - MG (2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o
Enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança
contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência do
STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do mandamus para se
defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não
comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem
demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 

A decisão de Evento 3 deferiu a liminar pleiteada sob os seguintes fundamentos:

(...)
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Na presente hipótese, consta, nos autos principais (processo 5000010-66.2018.4.02.5001), que
esta TR/ES negou provimento ao recurso do INSS, ora impetrante, interposto contra a
sentença que julgou procedente o pedido da autora Walda Faria da Rosa para pagar-lhe as
diferenças relativas ao período em que recebeu pensão por morte a menor, decorrente de
desdobramento para filho e para a suposta companheira do de cujus, bem como a indenização
por danos morais. Eis a parte dispositiva da sentença:

(...)

1. JULGO PROCEDENTE o pedido de danos materiais, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para condenar o INSS a pagar à parte autora os valores correspondentes ao rateio e as
deduções ocorridas em sua previdência privada, com efeitos a partir do desdobramento
indevido de sua pensão privada (08/2011). Tais valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral..

2. JULGO PROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para condenar o INSS a pagar à parte autora o valor de R$ 8000,00 (oito mil reais),
corrigidos conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir da data do evento danoso (08/2011 – conforme documento 05 do evento
01).

(...)

Em seguida, o INSS, ora impetrante, foi intimado para cumprir os exatos termos da
condenação, apurando o valor devido com os acréscimos legais, para fins de expedição de
RPV em favor da parte parte autora/exequente (Evento 62). Em resposta, a autarquia
apresentou a petição de Evento 65 afirmando que, quanto aos danos materiais, não haveria
documentação integral para permitir a apresentação dos cálculos. 

A parte exequente, por sua vez, no Evento 68, apresentou impugnação aos cálculos
apresentados pelo INSS e anexou a sua planilha de cálculos, incluindo os valores a serem
restituídos, juntando inclusive documentação complementar; intimada, a autarquia apresentou
a petição de Evento 75 indicando que os valores indicados pela exequente relativos aos
descontos em seu benefício de pensão por morte não corresponderiam aos constantes no
HISCRE juntado aos autos, informando que a contadoria do órgão previdenciário não
conseguiu elaborar o cálculo das parcelas devidas com base unicamente nos documentos
particulares apresentados, pugnando pela remessa dos autos à Contadoria do Juízo. 

O Juízo impetrado, todavia, não acolheu a pretensão do INSS, ora impetrante, e determinou
a expedição do RPV de Evento 78, conforme a decisão impetrada a seguir transcrita:

(...) Iniciada a fase de execução da presente demanda, o INSS apresentou cálculos parciais do
montante devido. Em sua manifestação, a Autora apresentou os cálculos conforme evento 68.
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Intimado para se manifestar, o INSS limitou-se a reforçar os dados já apresentados
parcialmente, requerendo que os autos fossem remetidos à Contadoria deste Juízo. Indefiro o
pedido, tendo em vista que, considerando as alegações do INSS que o impediram de elaborar
os cálculos, certamente a Seção de Contadoria não teria também condições de elaborar. Não
obstante, a Autora apresentou os cálculos do montante devido, que devem ser considerados.

Assim, homologo os cálculos do evento 68 e determino a expedição de RPV em favor da
Autora, atentando-se para o registro dos honorários de sucumbência, bem como os honorários
contratuais, cujo destacamento defiro, porquanto o contrato foi devidamente juntado aos
autos.

Após, intimem-se as partes do teor da requisição em atenção aos termos do art. 11 da
Resolução nº. 458, de 04/10/2017, do Conselho da Justiça Federal – CJF. Prazo: 5 (cinco)
dias úteis.

Por fim, não havendo impugnações, façam-me os autos conclusos para envio dos requisitórios
ao TRF da 2ª Região. (...)

Em regra, a alegação de excesso de execução, com base na cobrança de quantia superior à
resultante da sentença e do acórdão, exige que o devedor declare o valor que entende correto,
apresentando demonstrantivo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de a
impugnação ser rejeitada nos termos do art. 525, §§ 4° e 5°, do CPC. 

Como se observa, o impetrante alegou inicialmente que a contadoria do órgão previdenciário
não foi capaz de apresentar os cálculos das parcelas devidas à parte exequente (danos
materiais), por ausência de elementos nos autos. O documento de Evento 65 demonstra que a
contadoria do órgão previdenciário apurou que somente haveria comprovantes referentes aos
meses de 8/2011 a 7/2013 (Evento 1, OUT7, p. 24-47), motivo pelo qual apresentou apenas o
cálculo do valor relativo à indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte exequente, no Evento 68, apresentou documentação complementar a que
se refere a parte executada, ora impetrante, e o INSS, em seguida, afirmou que os valores
indicados por ela, relativos aos descontos na pensão por morte, não corresponderiam aos
contantes no HISCRE juntado aos autos.

De fato, o perito contábil, auxiliar do juiz, detém fé pública, atua sem qualquer relação na
causa e equidistante dos interesses das partes, presumindo-se, assim, a veracidade de seus
cálculos. Ou seja, o cálculo elaborado pela contadoria judicial é documento público que goza
de presunção relativa de veracidade. 

No caso, considerando que as partes apresentam valores discrepantes para o crédito em
execução, revela ser temerário manter a homologação dos cálculos apresentados pela parte
exequente, devendo o processo ser remetido à Contadoria Judicial para dirimir as
controvérsia estabelecida entre exequente e executado.

O art. 300 do CPC conserva os mesmos requisitos clássicos do antigo diploma processual
para a concessão datutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito
invocado e o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, é possível vislumbrar a
presença de tais elementos, aptos a assegurar ao impetrante a medida de natureza cautelar
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perseguida na inicial, consistente na obtenção de efeitos suspensivos à decisão agravada que
homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de RPV. A
narrativa, somada ao conjunto probatório, trazem elementos suficientes e capazes de
demonstrar, com certeza e segurança, a verossimilhança das alegações. O perigo de dano é
evidente, caso a tutela provisória de urgência não seja concedida, pois o bem jurídico tutelado
sofrerá danos irreversíveis ou de difícil reparação.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão dos efeitos da decisão
impetrada, proferida na ação n. 5000010-66.2018.4.02.5001, que determinou a expedição de
RPV com base na homologação dos cálculos apresentados parte exequente.

(...)

Como se observa, a decisão supracitada já analisou bem as alegações da parte
impetrante e os elementos dos autos, chegando à conclusão de que os autos principais
(5000010-66.2018.4.02.5001) devem ser remetidos à Contadoria Judicial para dirimir as
controvérsias estabelecidas entre as partes (valores discrepantes do débito exequendo).
Mostra-se, portanto, desnecessário reiterar os fundamentos da decisão, que serão tomados
como razões de decidir. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para reformar a decisão impetrada
e determinar que o processo 5000010-66.2018.4.02.5001 seja encaminhado à Contadoria do
Juízo a fim de dirimir a controvérsia estabelecida na execução do julgado, de acordo com os
parâmetros apontados pelas pates. Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento
3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF;
Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000667404v22 e do código CRC f3866a30.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:41 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5010863-66.2020.4.02.5001/ES

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

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder a
segurança pleiteada para reformar a decisão impetrada e determinar que o processo 5000010-
66.2018.4.02.5001 seja encaminhado à Contadoria do Juízo a fim de dirimir a controvérsia
estabelecida na execução do julgado, de acordo com os parâmetros apontados pelas pates.
Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25
da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760079v2 e do código CRC 77ac89a1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004891-49.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NEUZA MERCES ALTOE ALVES (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: PAULO CESAR DAS NEVES ALVES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o acréscimo do percentual previsto no caput
do art. 45 da Lei nº. 8.213/91 sobre o valor do benefício de aposentadoria por invalidez com
DIB em 23/05/2017 e DIP na presente data". Determinou ainda a implantação do benefício
em 30 dias corridos sob pena de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento 45), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i)  não há documentação médica que ateste a efetiva incapacidade, total e definitiva, (ii)
o laudo da pericial judicial, da lavra da médica Isabella Lucio Louzada, é extremamente
lacônico e com conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade,
(iii) nos laudos da perita, a descrição do exame físico/mental é quase sempre sem exposição
de situação grave, mas a conclusão quase sempre é no sentido de haver incapacidade total e
definitiva, (iv) a parte autora juntou apenas receituários médicos e parcos atestados que, em
hipótese alguma, permitem chegar à mesma conclusão da perita, (v) deve ser determinada a
realização de nova perícia, com profissional diverso da médica Isabella Lucio Louzada, ou
complementada à existente, depois de intimada a parte para apresentar novos exames, a fim
de comprovar, de fato, se existe incapacidade, (vi) foi feito um levantamento de laudos
periciais da médica Isabella Lucio Louzada, no qual se constatou que de 757 laudos, a
conclusão foi total ou parcialmente favorável à parte autora em 740 laudos, o que representa
97,75% do total, (vii) há ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que
antes fosse intimado e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente, (viii) é notório o volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias
condições de trabalho encontradas no INSS, sendo assim inviável a aplicação de multa nesse
montante, cujo prosseguimento acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos
segurados em detrimento de todos os outros, e (ix) deve ser afastada a multa cominada, eis
que, como demonstrado, não houve resistência que justifique sua fixação.

Contrarrazões de Evento 52.

IDADE  60 anos.
PROFISSÃO  Açougueiro.
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DOENÇA(S)  Ataxia espinocerebelar autossômica dominante tipo 3.

VOTO

Dos fatos

O autor ajuizou esta ação em 03/10/2019 requerendo a concessão do acréscimo
de 25% no valor da aposentadoria por invalidez em razão da dependência de terceiros.
Consta, nos autos, que recebe aposentadoria por invalidez desde 31/03/2009 (Evento 14).

Com a inicial, o autor apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 19/05/2017  Laudo médico, informando diagnóstico de taxia

espinocerebelar tipo 3, que consiste em uma doença genética,
neurodegenerativa e sem cura disponível no momento. É
portador de hipertensão arterial sistêmica, apresenta
dificuldade para deambular, necessitando do auxílio de
muletas e sofre de quedas frequentes de própria altura.
Necessita de ajuda para realizar auto cuidado e de
acompanhante 24 horas.

 25/09/2019  Laudo médico, atestando que faz acompanhamento com
neurologista em razão de diagnóstico de taxia cerebelar tipo
3, que consiste em uma doença genética, neurodegenerativa e
sem cura disponível no momento. É portador de hipertensão
arterial sistêmica, apresenta dificuldade importante para
deambular, necessitando do auxílio de cadeira de rodas e sofre
de quedas frequentes de própria altura. Necessita de ajuda para
realizar auto cuidado e de acompanhante 24 horas.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 10/12/2019, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de ataxia
espinocerebelar autossômica dominante tipo 3 e necessita da assistência de terceiros para as
atividades diárias.

Destacou a perita que (i) ao exame físico, o autor apresenta membros
com movimentos desordenados, que não obedecem muito bem aos comandos, bem como
apresenta voz rouca e se encontra em cadeira de rodas, (ii) o examinado é portador de ataxia
espinocerebelar autossômica dominante tipo 3, (iii) há incapacidade total e definitiva, (iv) a
data de início da doença que acomete o autor é de 01/11/2008, enquanto a incapacidade
advém de 25/09/2009, (v) o autor necessita de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias, 24 horas por dia, desde o início da incapacidade, (vi) o examinado está
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realizando tratamento, o qual deve ser mantido por tempo indeterminado, (vi) a doença da
qual é o autor é portador causa dificuldade na fala e movimento, (vii) o periciado sofreu perda
funcional equivalente a 95% de sua capacidade.

Intimado a respeito do laudo pericial, o INSS apresentou a petição de Evento
28 apenas reiterando os termos da contestação, sem impugnar a perícia.

Da fundamentação

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa deve ser acrescido de 25% (art. 45 da Lei 8.213/1991). A lei não
exige que essa assistência seja prestada por alguém da família ou por pessoa remunerada com
essa finalidade nem faz restrições quanto a esse aspecto, não cabendo ao intérprete fazê-lo. O
Anexo I do Regulamento da Previdência Social apresenta a relação das situações em que o
aposentado por invalidez tem direito ao referido acréscimo de 25%. Entende-se, entretanto,
que se trata de rol exemplificativo.

A  Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
decidiu, na sessão do dia 9/10/2016 (Processo 50045061820114047107), que o acréscimo de
25% na aposentadoria por invalidez pode ser concedido, mesmo sem o pedido estar explícito
na inicial; para tanto, é necessário que a perícia comprove que o segurado necessite de ajuda
permanente de terceiros.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, o INSS não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo laudo pericial. 

A respeito da idoneidade da médica nomeada pelo juiz, nota-se que o INSS, em
sua contestação, não impugnou tal nomeação, sendo que nem mesmo impugnou o laudo
emitido pela profissional, restando, portanto, preclusa a matéria. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ocorre que os documentos médicos apresentados, na inicial, corroboram a
perícia ao informar a necessidade da assistência permanente de terceiros. Os laudos médicos,
datados de 19/05/2017 e 25/09/2019, são claros ao informar que o autor necessita de cuidados
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constantes, 24 horas por dia, pois apresenta dificuldade para deambular, sofrendo de quedas
constantes.

Desse modo, faz jus o autor a concessão da majoração de 25% ao benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez, conforme disposição sentencial.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). 

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000660935v10 e do código CRC aafa4d34. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004891-49.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NEUZA MERCES ALTOE ALVES (CURADOR) (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RECORRIDO: PAULO CESAR DAS NEVES ALVES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma
vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760715v2 e do código CRC bf72c715. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005767-70.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE GERALDO SARAIVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Evento 7) interposto pela parte autora em face
da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão e pagamento das diferenças
advindas da majoração do teto do benefício estabelecido pela Emenda Constitucionais
nº 41/2003, recalculando o valor atual do benefício da parte autora.

Contrarrazões (Evento 11).

VOTO

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

Assim entendeu o Plenário do STF:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS
BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS
NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO.
EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO
INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE
INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
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1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo
Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda
interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao
exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se
declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes
entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia
constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente,
pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam
interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances
para se dizer da existência ou ausência da retroatividade
constitucionalmente vedada.

2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da
Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n.
41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de
previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que
passem a observar o novo teto constitucional.

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

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

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

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

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

No presente caso, a parte autora é beneficiária de aposentadoria com DIB
em 15/01/1998. O salário-de-benefício da aposentadoria correspondeu a R$ 887,69
(evento 1_CCON6), não tendo havido limitação ao teto vigente na DIB, que era de R$
 1.031,87.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000660613v4 e do código CRC 5594fb38. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005767-70.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE GERALDO SARAIVA (AUTOR)
ADVOGADO: GERSON BATISTA GRATIVAL (OAB MG161214)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760552v2 e do código CRC 22f6db41.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003290-08.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SONIA FACINI (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS. EXTRITO
CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL PELO INSS. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REDUZIR A MULTA DIÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Trata-se de Recurso inominado da autora em razão da sentença que julgou
procedente o pedido de suspensão do procedimento administrativo de devolução dos valores
recebidos indevidamente pela Autora, em decorrência da revogação da tutela de urgência
concedida nos autos do Processo no. 5001792-08.2018.4.02.5002, bem como determinou o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000.00 e arbitramento de multa
diária de R$500,00.

 

Em suas razões o INSS, alega que a (i) autora recebeu em duplicidade o período
de 01/01/2019 a 31/05/2019 (NB ́s 189.194.019-5 e 164.347.497-6). (ii) diferentemente do
considerado em sentença, a cobrança iniciada na via administrativa não se refere ao
recebimento de valores recebidos a título de tutela antecipada revogada, mas sim em razão do
recebimento indevido de benefícios inacumuláveis, motivo pelo qual deverá ocorrer o
ressarcimento ao erário do valor recebido em duplicidade, sob pena de restar configurado
enriquecimento sem causa. (iii )observa-se que o procedimento de cobrança do valor recebido
em duplicidade observou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois foi concedida
oportunidade de defesa à parte autora através do "Ofício de Defesa" recebido pela autora em
10/07/2019. (iv) o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 1643474976 foi
cessado em decorrência da implantação do benefício de aposentadoria especial NB
1891940195 em junho de 2019, à época ainda estava em vigor a tutela antecipada deferida em
sentença. O julgamento da TR/ES que deu provimento ao recurso da autarquia previdenciária
e julgou improcedentes os pedidos autorais, com revogação da tutela antecipada e cessação
do benefício de aposentadoria especial NB 1891940195 só ocorreu em 21/10/2019. (v) o
magistrado sentenciante entendeu que a demora do INSS em implantar o benefício de
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aposentadoria especial teria contribuído para a cumulação indevida do recebimento dos
benefícios previdenciários, pois competiria ao réu efetuar a compensação dos valores já
recebidos a título de benefícios inacumuláveis, quando da concessão da tutela de urgência
determinada nos autos da ação registrada sob o nº 5001792-08.2018.4.02.5002.

 

A sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)  Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais
ajuizada por Sonia Facini em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que
requer a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o processo administrativo de
auditoria por ressarcimento ao erário até a decisão final deste processo, sem a incidência de
juros e de correção monetária.

No mérito, pugna que seja determinado ao réu a implantação imediata do
benefício de aposentadoria especial com o valor correto (conforme concedido em sentença no
processo nº 5001792-08.2018.4.02.5002), sob pena de multa diária em caso de atraso ou de
não cumprimento da decisão. Requer, ainda, a condenação do instituto réu em indenização
por danos morais compensatórios, no valor de 10 salários mínimos, por todo o dano
suportado; e danos morais punitivos, no valor de 50 salários mínimos, pelas repetições de
práticas semelhantes, pela condição financeira e pela intensidade na culpa, e que tal valor seja
destinado ao Fundo Especial de Custeio de Perícias e/ou Assistência Social (e se for o caso,
criá-los) ou de outro fundo que entender pertinente.

Requer, por fim, que a Gerente da APS de Castelo passe por um processo de
reciclagem processual ou que apenas seja intimada a seguir as diretrizes do devido processo
legal elencado pelo artigo 69 da Lei 8.212/91.

O INSS apresentou contestação sustentando, em síntese, preliminarmente, a
litispendência dos presentes autos com os autos de nº 5001792-08.2018.4.02.5002, em
relação ao pedido de implantação do benefício de aposentadoria especial e a consequente
perda de objeto do pedido de recálculo do benefício, pois houve a revogação da tutela de
urgência pela Turma Recursal, quando do julgamento do recurso inominado apresentado. No
mérito, sustenta a improcedência dos pedidos autorais.

Relatado o necessário, passo a decidir.

Inicialmente, passo a apreciar as preliminares alegadas pelo réu.

Em relação à alegada ocorrência de litispendência, entendo que não assiste
razão ao réu, tendo em vista que os pedidos e a causa de pedir da presente demanda são
distintos da demanda anteriormente ajuizada. Ademais, a parte autora não pretende nos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 4



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 20/670

5003290-08.2019.4.02.5002 500000672965 .V2 JRJ17255© JRJ17255

presentes autos, a implantação/concessão do benefício de aposentadoria especial, o que já
tinha sido determinado nos autos da ação anteriormente ajuizada, mas sim, a revisão do seu
valor, motivo pelo qual improcede a preliminar suscitada.

Quanto à alegada ausência de interesse de agir, em relação ao pedido de
recálculo do salário-de-benefício do benefício de aposentadoria especial, entendo que assiste
razão ao INSS, tendo em vista que a sentença proferida nos autos da ação nº 5001792-
08.2018.4.02.5002 foi revogada pela Turma Recursal, conforme comprovam os Docs. 21/23,
com a consequente revogação da tutela de urgência proferida. Assim, verifica-se a perda de
objeto em relação ao pedido de retificação do valor do salário-de-benefício da aposentadoria
especial, considerando que não há mais tutela de urgência a ser cumprida.

Ultrapassada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito.

A parte autora se insurge contra o procedimento administrativo de
ressarcimento ao erário levado a efeito pelo réu, sob o argumento de que não foram
obedecidos os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta que teve seu benefício suspenso abruptamente, sem a observância do devido
processo legal.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que o benefício percebido pela autora
foi bloqueado em 03/07/2019 (Doc. 12, Evento 1), portanto, em data anterior à expedição do
ofício de defesa, que concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora
providenciasse sua defesa escrita (Doc. 13, Evento 1), demonstrando que não houve o
cumprimento do devido processo legal. Ademais, ainda se encontra pendente de julgamento o
Tema Repetitivo 979 do Colendo STJ, que versa sobre a “devolução ou não de valores
recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea,
má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social”.

Cabe ressaltar, ainda, que o INSS contribuiu para a cumulação indevida do
recebimento dos benefícios previdenciários, pois competia ao réu efetuar a compensação dos
valores já recebidos a título de benefícios inacumuláveis, quando da concessão da tutela de
urgência determinada nos autos da ação registrada sob o nº 5001792-08.2018.4.02.5002.
Inclusive, a demora no cumprimento do julgado também foi determinante para a
caracterização do dano moral. Assim, por ora, a cobrança dos valores referidos no ofício de
defesa visando o ressarcimento ao Erário deverá ser suspensa, até que ocorra o julgamento do
Tema 979 pelo C. STJ.

Quanto ao pedido de condenação do réu em indenização pelos alegados danos
morais sofridos, entendo que assiste parcial razão à autora quanto aos danos compensatórios.
Com efeito, a autora teve seu benefício suspenso de forma indevida, sem a observância do
devido processo legal, sendo obrigada a ficar indevidamente sem perceber seu benefício, se
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vendo privada de recursos necessários à subsistência, passando por angústias inerentes a esta
situação, tudo por um erro que poderia ser facilmente evitado pela Administração Pública,
caso tivesse agido com maior cautela.

Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do INSS e o dano causado à
autora (não percepção do benefício), aliado ao funcionamento inadequado do serviço, resta
inegável a responsabilidade civil, por aplicação da teoria do risco administrativo (art. 37, §6º,
da CRFB/88).                    

Assim, merecem reparação os danos causados ao patrimônio moral da autora,
motivo pelo qual fixo a indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por entender
que é razoável, proporcional e suficiente para compensar a vítima pelo dano causado e
desestimular a reincidência em condutas desta natureza.

Quanto ao pedido de condenação do réu no pagamento de indenização pelos
danos morais punitivos, entendo que não assiste razão à parte autora, por entender que a
indenização a ser revertida à parte autora já possui evidente caráter punitivo, aliado ao fato de
inexistir previsão legal específica.

De igual maneira, entendo que improcede o pedido de que a Gerente da APS de
Castelo passe por um processo de reciclagem processual ou que seja intimada a seguir as
diretrizes do devido processo legal elencado pelo artigo 69 da Lei 8.212/91, tendo em vista
que entendo se tratar de medidas que extrapolam a esfera da legalidade, passível de ser
analisada pelo Poder Judiciário, adentrando no juízo de oportunidade e conveniência próprios
da Administração Pública ou decorrente de obrigação legal, a ser respeitada por todos os
servidores públicos em decorrência dos princípios que norteiam as obrigações
administrativas, notadamente, o Princípio  da Legalidade.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, na forma do artigo 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de recálculo do salário-
de-benefício do benefício de aposentadoria especial. E JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os demais pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, CONDENANDO o
réu a: a) suspender o processo administrativo de auditoria por ressarcimento ao erário
cobrado da autora Sonia Facini, até a decisão definitiva do julgamento do Tema 979, pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça e b) efetuar o pagamento de indenização por danos
morais à autora da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Considerando a cobrança indevida por parte do réu, bem como a manifesta
hipossuficiência da demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, para
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determinar ao INSS que suspenda a cobrança levada a efeito no procedimento
administrativo de ressarcimento ao erário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de
multa de 500 reais por dia de atraso. (...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O objeto do recurso é a condenação a título de dano moral.

 

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público
pelos danos causados por seus agentes encontra seu fundamento no § 6º do art. 37 da Carta da
República, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado.

 

Assim, o Estado responde, independentemente da existência de culpa,
pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da função pública ou a
pretexto de exercê-la.

 

No caso vertente, a parte autora não demonstrou de forma satisfatória a
existência do ato ilícito e do dano que teriam sido praticados pela Autarquia Previdenciária,
de modo a comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes preconizados pelo CPC.

 

É cediço que não é possível a cumulação dos valores recebidos a título de
aposentadoria por tempo contribuição com os proventos de uma aposentadoria especial,
cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos em duplicidade, sob pena de
configuração de enriquecimento sem causa.

 

Assim sendo, sem prova consistente da ilegalidade cometida e
dos danos extrapatrimoniais suportados, não se presta a caracterizar o dano moral.
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Há que se ter em conta que para a caracterização de dano extrapatrimonial é
preciso a demonstração inequívoca de ofensa a direito inerente à personalidade, cuja
intensidade há que - de par com providências a cargo da parte recorrida para a comprovação
de quadro excepcional - revelar situação fático-probatório demonstrativa, dentre outras
circunstâncias, de diligências específica junto ao INSS foram levadas a efeito, e daí resulte
inequívoca e injustificada resistência ou desídia, de maneira a evidenciar a presença de
efetivo prejuízo no campo patrimonial - sem que de nenhum modo o segurado tenha
concorrido - donde a imbricação lógico-factual e normativa irradie com clareza a presença
dos requisitos concorrentes caracterizadores de dano moral conexo.

 

Esse contexto, precisa afastar qualquer dúvida razoável de sua projeção no
campo dos direitos da personalidade, estes caracterizados pela intransmissibilidade,
indisponibilidade e irrenunciabilidade, consoante o art. 11 do Código Civil e, de maneira a
evidenciar a presença in concreto dos elementos objetivos e subjetivos quais sejam: (i) a
gravidade do fato em si e suas consequências para o ofendido [dimensão do dano]; (ii) a
intensidade do dolo ou grau de culpa do agente [culpabilidade do agente]; (iii) a eventual
participação culposa do ofendido [culpa concorrente]; (iv) a condição econômica do ofensor;
e (v) as condições pessoais da pessoa ofendida [posição política, social e econômica].

 

O mero erro na substituição de um espécime de aposentadoria por outra, sem
prova consistente da ilegalidade cometida e dos danos extrapatrimoniais suportados, não se
presta a caracterizar o dano moral.

 

Descabe o pedido da recorrente quanto ao pagamento de indenização por dano
moral. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados por
seus agentes encontra seu fundamento no § 6º do art. 37 da Carta da República, que consagra
a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Assim, o Estado responde,
independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros
no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la.

 

Na hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência do ato ilícito e do
dano que teriam sido praticados pela autarquia ré, de modo a comprovar o fato constitutivo de
seu direito, nos moldes preconizados pelo art. 373, inciso I, do CPC.
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Em outras palavras, a Autora estava ciente da percepção anterior dos proventos
da aposentadoria por tempo de contribuição, bem como a sua revisão para aposentadoria
especial estaria condicionada ao transito em julgado da matéria, sendo, portanto, precária a
sua situação jurídica.

 

Por fim, cumpre ressaltar que, em notícia do andamento atualizado do Processo
no. 5001792-08.2018.4.02.5002, o Juízo Gestor destas Turmas Recursais do Espírito Santo
determinou a adequação do acórdão recorrido ao Tema 202, da TNU, apto a considerar como
especial o exercício da atividade de técnica de enfermagem pela Autora, o que lhe afastará
qualquer prejuízo econômico com a revogação da tutela judicial anterior.

 

Dessa forma, ante à instabilidade de relação jurídica deduzida nos autos, bem
como à obrigatoriedade do estrito cumprimento do dever legal por parte dos servidores do
INSS, não há de se cogitar a existência de qualquer dano moral a ser indenizado.

 

 Quanto às astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

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

No mais, mostra-se razoável o prazo fixado na sentença para o cumprimento da
tutela em 30 dias, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para julgar improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morai, nos termos
do art. 487, CPC e reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000672965v2 e do código CRC e805a182. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003290-08.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SONIA FACINI (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar improcedente o pedido
de pagamento de indenização por danos morai, nos termos do art. 487, CPC e reduzir para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760618v2 e do código CRC 5906f0ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003321-19.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: LUCIMAR ALVES MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "conceder à parte demandante o
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição integral (espécie 42),
com data de início (DIB) em 11/01/2017 (DER) e início do pagamento (DIP) na data da
prolação desta sentença.".

Em suas razões recursais (Evento 15), a parte recorrente alega, em síntese, que a
sentença reconheceu  tempo de serviço especial, porém a análise técnica do INSS concluiu
pelo não enquadramento, pois, em alguns PPPs, nem sequer consta o nome de responsável
técnico pelos registros ambientais.

Contrarrazões de Evento 19.

VOTO

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

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

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

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

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

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

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).
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Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999
o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora
n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos,
sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses
casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

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

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

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

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

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

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

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

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

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
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de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

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

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

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

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

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

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

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

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

Do caso concreto

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos
de 02/05/1983 a 28/02/1993, 01/05/1997 a 04/11/1999, 17/01/2000 a 01/07/2008  e
de 17/01/2000 a 01/07/2008, em razão de exposição a calor. 

O INSS, em suas razões, além de várias alegações genéricas, afirma que a
análise técnica do órgão não considerou a especialidade nos períodos impugnados, trazendo o
print da decisão administrativa para sustentar sua indignação, ressaltando apenas que, em
alguns PPPs, não haveria o nome do profissional técnico que realizou os registros
ambientais. 

Com relação aos períodos de 1/3/1991 a 31/3/1991, 17/1/2000 a 30/4/2001
e 1/5/2001 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a 1/7/2008, nota-se, pela análise técnica supracitada,
que a autarquia não reconheceu a especialidade em razão de o PPP não apresentar a técnica
de aferição do ruído e a memória das medidas e ainda o grau de esforço da atividade e o
regime de trabalho com relação ao agente calor. 

Assim, a controvérsia se limita a esses períodos impugnados pelo INSS
(1/3/1991 a 31/3/1991, 17/1/2000 a 30/4/2001 e 1/5/2001 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a
1/7/2008).

Compulsando os autos, nota-se que o PPP expedido pela empresa J Simonassi
S/A revela que, de 1/3/1991 a 31/3/1991, o autor esteve exposto a ruído em intensidade
variando de 80 a 89,0 dB (apuração pela técnica da dosimetria) e a calor (índice de IBUTG
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de de 31,6 °C). Ele exercia a atividade de chefe de seção de "FORNOS", consistindo as
atividades em "supervisionar e executar os serviços de queima dos produtos cerâmicos no
interior dos fornos, tais como alimentar a fornalha, controlar a queima e outros serviços
afins"

A respeito do intervalo de 17/1/2000 a 1/7/2008, o PPP expedido pela empresa
Canaã Indústria e Comércio de Telhas Ltda. aponta que o autor esteve exposto a ruído em
intensidade de 84,1 dB e a calor (índice de IBUTG de 32,8 °C). Ele exercia a atividade de
chefe de seção até 30/4/2001 e forneiro a partir dessa data, atividades essas exercidas no setor
de "FORNOS", sendo que as atividades consistiam em "supervisionar e executar os serviços
de queima dos produtos cerâmicos no interior dos fornos, tais como alimentar a fornalha,
controlar a queima e outros serviços afins".

A exposição ao calor só caracteriza atividade especial quando ultrapassa
determinado limite de tolerância, dependendo da época em que o segurado trabalhou. Para as
atividades exercidas até 5/3/1997, o quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 estabelecia como
parâmetro a temperatura de 28 °C, desde que proveniente de fontes artificiais (exclui calor
gerado por fonte natural, como o sol). 

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida de  1/3/1991 a 31/3/1991,
pois o autor esteve exposto à temperatura de 31,6 °C.

Já para as atividades desempenhadas a partir de de 6/3/1997, o enquadramento
da atividade especial por exposição ao calor deve seguir a regulamentação constante da NR-
15.

O primeiro passo para fazer o enquadramento é identificar a temperatura do
ambiente de trabalho. De acordo com o Anexo 3 da NR-15, para determinação da temperatura
do ambiente, é utilizado o "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo" – IBUTG. Depois
de definido o índice IBUTG no local de trabalho do segurado, é preciso identificar o limite de
tolerância ao calor que se aplica ao segurado. O limite de tolerância ao calor não corresponde
a um valor fixo, como no caso do ruído. O limite de tolerância é variável, conforme as
condições específicas de trabalho de cada caso. Existem algumas variáveis embutidas e que
precisam ser esclarecidas no laudo técnico ou no PPP.

Há duas formas de aferição de limites de tolerância para exposição ao calor,
dependendo do local em que o segurado descansa:

1ª) em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio
local de prestação de serviço;

2ª) em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local.
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Se o segurado trabalha com períodos de descanso no próprio local de prestação
de serviço, a definição do limite de tolerância ao calor depende do tipo de atividade (leve,
moderada ou pesada) e do regime de trabalho (conforme intervalos de descanso estabelecidos
no Quadro 3 do Anexo 3 da NR-15). Com essas variáveis, o limite de tolerância é calculado
na forma do Quadro 1 do Anexo 3 da NR-15. Se o segurado trabalha com períodos de
descanso em outro local, o limite de tolerância é calculado exclusivamente em função da taxa
de metabolismo média ponderada para uma hora. Definida essa taxa, aplica-se o Quadro 2 do
Anexo 3 da NR-15. Trata-se, portanto, de duas metodologias autônomas e inacumuláveis para
definição do limite de tolerância.

Para as atividades exercidas a partir de 19/11/2003, o Decreto 4.882/2003, que
incluiu o § 11 no art. 68 do Decreto 3.048/1999, assim dispõe:

§ 11. As avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e os
limites de tolerância estabelecidos pela legislação trabalhista, bem como a metodologia e os
procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO.

Como se observa, a metodologia para calcular o IBUTG continuou sendo aquela
estabelecida no Anexo n. 3 da NR-15, mas o procedimento técnico de avaliação da exposição
ocupacional ao calor passou a ser mais detalhado pela Norma de Higiene Ocupacional - NHO
6 da Fundacentro. Nesse caso, o perito calcula o IBUTG. As taxas metabólicas não são
calculadas, elas devem ser estimadas utilizando-se os dados constantes no Quadro I. Definida
a taxa metabólica no Quadro 1, pode-se identificar no Quadro 2 o correspondente limite de
tolerância ao calor (IBUTG máximo). Se o IBUTG calculado pelo perito for superior ao
IBUTG máximo aplicável, a atividade é especial.

 Como já exposto, o PPP relativo ao período de 17/1/2000 a 1/7/2008 destaca a
exposição a calor com índice de IBUTG de 32,8 °C, destacando o documento que a apuração
do agente se deu com base na NR-15 (Anexo 3), sendo o "trabalho pesado". Além disso, a
exposição a calor em altas temperaturas é possível perceber em razão da função que ele
exercia (forneiro) e das atividades desenvolvidas ("supervisionar e executar os serviços de
queima dos produtos cerâmicos no interior dos fornos, tais como alimentar a fornalha,
controlar a queima e outros serviços afins"). 

Registre-se que ambos os PPPs apresentam todos os requisitos legais, inclusive
o nome dos profissionais, com as respectivas inscrição em conselho de classe, que realizaram
os registros ambientais, presumindo-se assim a elaboração de laudo técnico.

Dessa forma, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença. 

Voto por conhecer o recurso de, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000677880v26 e do código CRC 5ce3b7f1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003321-19.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: LUCIMAR ALVES MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760638v2 e do código CRC 949e2d65. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002468-85.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ANTONIO RIZZO DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento de exercício de
atividade especial para fins de concessão de aposentadoria.

Em suas razões recursais (Evento 20), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) conforme descrito no PPP anexado a exordial, laborava na empresa Supergasbras Energia
Ltda., líder mundial de distribuição de gás LP (GLP), laborando na maior unidade
armazenadora de gás LP do Estado do Espirito Santo, (ii) a exposição ao GLP é tamanha que
o próprio PPP, além de indicar a exposição ao referido agente no campo adequado (15.3 –
fator de risco – GLP – inflamável), o reitera, ainda, no campo observações, ao final do
formulário, (iii) o risco de explosão e de incêndio coloca todos os trabalhadores que a eles se
expõem em risco e que, no infortúnio de um acidente, as chances das pessoas que laboram no
local saírem ilesas e com vida é bastante remota, (iv) a exposição ao agente GLP era habitual
e permanente, não eventual nem intermitente, já que o local da sua prestação de serviços era
dentro da maior armazenadora de gás LP do Estado do Espirito Santo, estando localizado a
poucos metros do armazenamento de gás, sendo constante e ininterrupta, portanto, a sua
exposição, (v) recebeu, inclusive, durante todo o seu contrato de trabalho, o devido adicional
de periculosidade em razão da comprovada exposição ao agente periculoso GLP, (vi) além do
risco de explosão e incêndio, é cediço, também o potencial cancerígeno do hidrocarboneto
aromático, substância derivada do petróleo, relacionada como cancerígena no anexo 13-A da
Portaria 3.214/78 (NR 15) do Ministério do Trabalho, (vii) efetivamente demonstrado pelo
próprio PPP (anexado a exordial) e pela própria natureza da empresa empregadora na
qual prestava serviços (Supergasbrás Energia Ltda.), o contato com referido agente (GLP) era
de forma habitual e permanente, (viii) o GLP constitui, reconhecidamente, agente periculoso,
por ser inflamável e em razão do risco concreto de incêndio e explosão, sem mencionar no
fato de ser comprovadamente cancerígeno, estando seus componentes (especialmente o
hidrocarboneto aromático) relacionados no anexo 13-A da Portaria 3.214/1978 (NR 15) do
Ministério do Trabalho, (ix)  por estar o trabalhador exposto ao risco concreto à sua
integridade física, no caso dos autos, proveniente do potencial inflamável e de explosão e
explosivo dos botijões de gás (GLP) que se encontravam armazenados no seu local de
trabalho, bem como da potencialidade cancerígena de seus componentes, se impõe o
reconhecimento da especialidade da atividade no período vindicado, (x)  irrefutável o
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reconhecimento da nocividade da exposição contínua ao agente GLP,  impondo-se, por essa
razão, a reforma do sentença, e (xi) sucessivamente, na hipótese de improcedência dos
pedidos anteriores, o que se admite apenas por argumentar, concorda com a concessão de
eventual aposentadoria por tempo de contribuição e  com a alteração da DER, caso
necessário, para assegurar a concessão do melhor beneficio. 

Contrarrazões de Evento 25.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

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

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento. (TNU, PEDILEF 200771950012920,
DOU 29/06/2012.)
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O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

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

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

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

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:
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(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

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

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

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

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.
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A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação pugnando pelo reconhecimento de atividade especial
de 24/1/1990 a 11/4/2016 e, para comprovar a especialidade, apresentou o PPP expedido pela
empresa Supergasbras Energia Ltda.

Compulsando esse documento, nota-se que o autor laborou, em tal período, nas
funções de auxiliar administrativo e analista contábil (setor de contabilidade da empresa) e
esteve exposto a GLP inflamável, realizando as seguintes atividades:

Até 31/8/2005: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo informações sobre produtos
e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário
referente aos mesmos; atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo
clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

A partir de 31/8/2005: Legalizam empresas, elaborando contrato social/estatuto e notificando
encerramento junto aos órgãos competentes; administram os tributos da empresa; registram
atos e fatos contáveis; controlam o ativo permanente; gerenciam custos; administram o
departamento pessoal; preparam obrigações acessórias, tais como declarações acessórias ao
fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o registro nos livros nos órgãos
apropriados. elaboram demonstrações contábeis; prestam consultoria e informações
gerenciais; realizam auditoria interna e extena; atendem solicitações de órgãos fiscalizadores
e realizam perícia.

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é derivado de petróleo e, por isso, é
considerado agente nocivo à saúde ou à integridade física do segurado em razão  do potencial
inflamável e de exposição dos botijões de gás. Diante da demonstração de que a parte autora
exercia atividade perigosa, é possível o enquadramento da atividade em exame com base no
item 1.2.11 do Anexo III do Decreto 53.831/1964, item 1.2.10 do Anexo I do Decreto
83.080/1979 e item 1.0.17 do Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e item 1.0.17 do Anexo IV do
Decreto 3.048/1999. 

Sabe-se que, desde a edição do Decreto 2.172, de 5/3/1997, a periculosidade
não é contemplada em regulamento como fator de contagem especial do tempo de serviço.
Assim, desde o Decreto 2.172/1997, ou ao menos desde a EC 20/1998, não há suporte legal e
constitucional para o cômputo de atividades perigosas como especiais.
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Por outro lado, o STJ, no REsp 1.306.113, submetido ao regime de recursos
repetitivos, decidiu que as atividades nocivas à saúde relacionadas nas normas
regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o caráter especial do trabalho ser
reconhecido em outras atividades mesmo depois da edição do Decreto 2.172/1997 e da EC
20/1998, desde que permanentes, não ocasionais nem intermitentes.

No caso, a descrição das atividades exercidas pelo autor não sinaliza o contato
do autor ao GLP, nem mesmo eventual. Isso porque, embora o autor tenha laborado em
empresa de distribuição de gás liquefeito de petróleo, as funções exercidas por ele não se
relacionam à atividade-fim da empregadora, exercendo, na verdade, atividades
administrativas (setor de contabilidade)

Dessa forma, deve ser julgado improcedente a pretensão inicial.

Quanto ao pedido de reafirmação da DER, o cálculo elaborado pelo INSS, na
DER, em 4/10/2019, demonstra que o autor teria reunido 30 anos e 8 dias, não havendo como
concluir que, atualmente, tenha alcançado a carência necessária para obtenção da
aposentadoria por tempo de contribuição.

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000677545v22 e do código CRC 5beb4b43. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002468-85.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE ANTONIO RIZZO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO (OAB ES017409)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760670v2 e do código CRC 02862129. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000550-43.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CIDIRLAN EULALIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "implantar o benefício de
aposentadoria especial em favor da parte autora, com DIB na DER (26/09/2018), e DIP na
presente data, e pagar-lhe as prestações vencidas, após o trânsito em julgado, considerando
o tempo total de 27 anos 6 meses e 6 dias". Determinou ainda a implantação do benefício em
30 dias corridos sob pena de incidência de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento 22), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é
insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o
NEN, (v) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários –
foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de
19/11/2003, a medição do NEN, (vi) o disposto no art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/1991 tem
constitucionalidade devidamente embasada nos fundamentos do Estado Democrático de
Direito postos nos incisos II e III do art. 1º (cidadania e dignidade da pessoa humana), nos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil postos nos incisos I e IV do art. 3º
(construção de uma sociedade livre, justa e solidária e na promoção do bem comum de
todos), nos princípios da igualdade e legalidade previdenciários (arts. 5º, caput e inciso I e
201, caput e § 1º), preservação do bem estar e justiça sociais (arts. 170 e 193), (vii) na
hipótese de manutenção da sentença quanto ao enquadramento do período posterior a
19/11/2003, requer que a manutenção do recebimento do benefício de aposentadoria especial
seja condicionada à proibição de continuidade do exercício da mesma atividade pelo
recorrido, e (viii) deve ser fixado o prazo de cumprimento da obrigação de fazer em 45 dias
úteis e revogadas as multas previamente cominadas e, na remota hipótese de manutenção das
astreintes, deve ser determinada a redução de seus valores para o montante adequado (R$
50,00) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (R$500,00).
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Contrarrazões de Evento 26.

VOTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
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conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

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

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

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

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

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

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

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

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

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

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

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

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

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

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

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

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

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

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

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

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da
metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo
facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do
juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou
intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora
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operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra
do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível de
exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso
individual, também denominados de dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes
equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou medidores de
leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído,
deve-se aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as
metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a
jornada de trabalho do segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator
tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a intensidade do ruído
instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do
agente ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280,
IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especial, o período impugnado de 19/11/2003 a
26/09/2018, com base no PPP expedido pela empresa Marbrasa Mármores e Granitos do
Brasil Ltda.

Compulsando esse PPP, nota-se que o autor laborou, no período em questão, na
função de mecânico e esteve exposto a ruído de 90,6 dB (ou seja, acima do limite permitido
em lei), sendo a forma de apuração por meio da dosimetria, o que é suficiente para sinalizar
a utilização da metodologia prevista na legislação, com a indicação do profissional que
realizou os registros ambientais, presumindo-se a elaboração de laudo técnico.

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença.

O INSS alega também que a implantação do benefício de aposentadoria especial
está condicionada ao afastamento das atividades laborais sujeitas a condições nocivas, nos
termos do art. 57, §8º, da Lei 8.213/1991.

De fato, o § 8º do art. 57 da Lei 8.213/1991 veda a percepção de aposentadoria
especial por parte do trabalhador que continuar exercendo atividade especial. 

Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria,  no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 791.961, com repercussão geral (Tema 709), 
decidiu, em 5/6/2020, que o trabalhador que recebe aposentadoria especial não tem direito à
continuidade do recebimento do benefício quando continua ou volta a trabalhar em atividade
nociva à saúde, ainda que diferente da que ensejou o pedido de aposentação precoce. 

Prevaleceu o entendimento do Relator, o Ministro Dias Toffoli, de acolher em
parte o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e manter a constitucionalidade
do parágrafo 8º do art. 57 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991), que
veda o recebimento do benefício especial para quem permanece ou volta à atividade de risco
após a aposentadoria, sendo que o art. 46 da lei prevê o cancelamento da aposentadoria a
partir do retorno à atividade sujeita a agentes nocivos.
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Para a Corte Suprema, nas hipóteses em que o trabalhador solicitar a
aposentadoria e continuar a exercer atividade especial, a data de início do benefício será a de
entrada do requerimento (DER), inclusive para efeitos de pagamento retroativo.

Assim, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

i) "É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o
beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade
especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não". 
ii) "Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor
especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a
esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou
sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão".

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.
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Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para (i) reduzir a multa diária arbitrada na sentença em caso de descumprimento da medida
liminar em R$100,00, (ii) determinar a contagem do prazo para cumprimento da tutela
provisória de urgência em 30 dias úteis e (iii) reconhecer a aplicação do § 8º do art. 57 da Lei
8.213/1991 no caso concreto. Sem custas e honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000677444v21 e do código CRC 030b78ac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000550-43.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CIDIRLAN EULALIO DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para (i) reduzir a multa diária
arbitrada na sentença em caso de descumprimento da medida liminar em R$100,00, (ii)
determinar a contagem do prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência em 30
dias úteis e (iii) reconhecer a aplicação do § 8º do art. 57 da Lei 8.213/1991 no caso concreto.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760701v2 e do código CRC 53ca567f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000236-59.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: MARIA NEUZA FERNANDES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em
face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a condenação do INSS em
honorários advocatícios, pugnando pelo arbitramento da verba honorário em seu percentual
máximo. 

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada determinou a adequação do acórdão à tese fixada pela
TNU no Tema n. 211 para manter integralmente a sentença e, consequentemente, negar
provimento ao recurso interposto pelo INSS. Todavia, não se manifestou sobre a condenação
da autarquia em honorários advocatícios, no caso, recorrente vencida. Assiste razão à parte
embargante, portanto. 

Segundo o art. 55 da Lei 9.099/1995, "a sentença de primeiro grau não
condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância
de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de
advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Quanto ao percentual, o art. 85, § 2°, do CPC dispõe que os honorários serão
fixados, em geral, entre o mínimo de 10 e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa. No caso em exame, as circunstâncias fáticas não autorizam o arbitramento da verba
honorária no limite máximo, considerando que a autarquia interpôes recurso inominado em
razão de divergência jurisprudencial sobre a matéria tratada, mesmo porque esta TR firmou o
entendimento de que, em situações análogas, cabe a fixação do limite mínimo de 10%. 

Voto por conhecer os embargos de declaração da parte autora e a eles dar
provimento para reconhecer a omissão no julgado embargado e condenar o INSS ao
pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observando-se o
disposto na Súmula 111/STJ, nos termos da fundamentação, que passa a integrar a decisão
impugnada.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000727755v4 e do código CRC ce7d9571. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000236-59.2018.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: MARIA NEUZA FERNANDES (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração da parte autora e a eles dar provimento para reconhecer a omissão no
julgado embargado e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação, observando-se o disposto na Súmula 111/STJ, nos termos da
fundamentação, que passa a integrar a decisão impugnada, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760010v2 e do código CRC ea00b561. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000004-47.2018.4.02.5005/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de  Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência (PU)
interposto pela parte autora em face do acórdão desta Turma Recursal que negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto contra a sentença que que reconheceu tempo especial
apenas de 28/12/1990 a 28/4/1995.

Em suas razões recursais, alega que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que o contato com os agentes biológicos não precisa ocorrer de forma
permanente (REsp 1.474.433) e que a decisão recorrida estaria em descompasso com a
jurisprudência do TRF da 1ª Região (Processo n. 0507582-42.2017.4.05.8400, DJ
08/11/2017; Processo n.  0501606-88.2016.4.05.8400, DJ 22/06/2016) e do TRF da 3ª Região
(Processo n. 0517855-26.2016.4.05.8300, DJ 28/04/2018). Argumenta que, em que pese a
atividade por ele desenvolvida não estar descrita no anexo IV do Decreto 3.048/1999, como
afirma o acórdão recorrido, o fato é que ainda assim está exposto aos agentes biológicos,
matéria que será julgada pela TNU, que está afetada como tema representativo de
controvérsia (Tema 205). Aponta ainda que, no Tema 211, a TNU irá analisar a questão da
necessidade de comprovação de habitualidade e permanência da exposição a agentes
biológicos. 

Sem contrarrazões do INSS.

Decisão de Evento 77 em que o Juiz Gestor destas Turmas Recursais determina
o sobrestamento do feito, na forma do art. 1.030, III, do CPC, c/c art. 14, II, b, da Resolução
CJF n. 586/2019, até a solução dos recursos representativos das controvérsias de n. 205 e n.
211 da jurisprudência da TNU (PU no processo n. 0501219-30.2017.4.05.8500/SE).

Em 3/6/2020, o Juiz Gestor destas Turmas Recursais profere nova decisão,
agora determinando a remessa destes autos a esta Relatoria para fins de retratação do julgado
e adequação com o entendimento da TNU:

(...) Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada pelo recurso manejado
pela parte recorrente esteve afetada ao Tema de n. 205 dos recursos representativos de
controvérsia no âmbito da TNU – PU no processo n. 0500012-70.2015.4.05.8013/AL (afetado
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em 25/02/2019) –, por meio do qual se enfrentou a seguinte questão: “Saber se é possível o
enquadramento de atividade como especial por exposição a agentes biológicos, quando os
serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do Decreto 3.048/99.”

No julgamento do aludido representativo, a TNU assentou a seguinte tese:

 “a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes
biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos
de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a
comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda,
ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável
da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).”

Outro ponto da controvérsia recursal foi afetado como o Tema Representativo de Controvérsia
de n. 211 da jurisprudência da TNU – PU no processo n. 0501219-30.2017.4.05.8500/SE,
(afetado em 23/05/2019) –, por meio do qual se elucidou a seguinte questão: “Saber se, para o
reconhecimento de tempo especial pela exposição nociva aos agentes biológicos mencionados
na legislação previdenciária, há necessidade de comprovar a habitualidade e a
permanência. ”

No julgamento do aludido representativo, a TNU assentou a seguinte tese:

 “Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo
mínimo de exposição durante a jornada. ”.

Verifica-se que a TR expressamente apontou que:

“No que tange aos demais períodos em que exerceu a atividade de auxiliar de obras e serviços
públicos (8/4/2008 a 1/9/2015 e 27/12/2016 a 7/3/2019), também não há como afirmar, de
forma inequívoca, que houve exposição habitual e permanente a micro-organismos e
parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas, pois a atividade em obras públicas não está
prevista no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, não
havendo também como concluir que houve atividades típicas de gari.” (EVENTO 46, grifos
acrescentados)

Posto isso, tendo em vista que o Acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento
dominante do Órgão de Uniformização, manifestado em julgamento de recurso representativo
de controvérsia, com arrimo no art. 14, § 2º, do Regimento da TNU, determino a REMESSA
dos autos à Turma de origem, a fim de que o Colegiado proceda à retratação do julgado,
adequando-o aos termos acolhidos pela Instância Superior. (...)

VOTO
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No caso em exame, a controvérsia, nos autos, se restringia ao reconhecimento
de tempo especial nos períodos de 09/11/1989 a 27/12/1990 e 29/04/1995 a 08/11/2016. 

O PPP apresentado pelo autor (Evento 30) demonstrou que, nos períodos em
questão, ele esteve exposta a radiação não ionizante, a poeiras e a vírus, bactérias, fungos,
protozoários e bacilos e, no campo 14.2 do documento, há a descrição das atividades
desenvolvidas constando que exerceria, mesmo nos cargos de assistente técnico
e coordenador de fiscalização e controle de obras, limpeza em geral, como varrer rua,
recolher lixo, realizar capina e plantio de grama e operar trator para o transporte de lixo e
entulhos. Consta também que não há fornecimento e uso de EPI eficaz.

O acórdão considerou que, no período de 9/11/1980 a 28/12/1990, nota-se que o
autor exerceria cargo administrativo (assistente técnico) na municipalidade, sendo
incompatível com as atividades de gari descritas no PPP. Com relação ao período de 2/9/2015
a 26/12/2016, em que exerceu o cargo de coordenador de fiscalização e controle de obras,
entendeu que não haveria como presumir que exercia, de fato, as atividades de gari descritas
no PPP, considerando que consta a Portaria expedida pelo prefeito no doc. 24 do Evento 30,
em 2/9/2015, designando-o para exercer o cargo em comissão de coordenador de
fiscalização e controle de obras. E, no que tange aos demais períodos em que exerceu a
atividade de auxiliar de obras e serviços públicos (8/4/2008 a 1/9/2015 e 27/12/2016 a
7/3/2019), entendeu que não haveria como afirmar, de forma inequívoca, que houve
exposição habitual e permanente a micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e
suas toxinas, pois a atividade em obras públicas não está prevista no código 3.0.1 do Anexo
IV do Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15, não havendo também como concluir
que houve atividades típicas de gari. 

Na verdade, o acórdão entendeu que haveria incompatibilidade do cargo
exercido (natureza administrativa) com as funções descritas no PPP. Por outro lado, verifica-
se que a autarquia, em suas contrarrazões de Evento 31, não impugnou o documento expedido
pelo municípiode Marilândia/ES, presumindo-se que a autora, de fato, realizou as atividades
descritas no campo 14.2 do PPP, mesmo porque consta o nome dos profissionais habilitados
que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico.

Assim, considerando que o PPP demonstra que a autora, em todos os períodos
impugnados, realizada atividades de limpeza em geral, como varrer rua, recolher lixo,
realizar capina e plantio de grama e operar trator para o transporte de lixo e entulhos, deve
ser reconhecida a especialidade requerida nos termos do código 3.0.1 do Anexo IV do
Decreto 3.048/1999 e do Anexo XIV da NR-15, independentemente do tempo de exposição a
tais agentes biológicos durante a jornada de trabalho.

A autora, na inicial, requer a concessão de aposentadoria especial (pedido
principal) desde a DER em 8/11/2016.
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Com o reconhecimento da especialidade na sentença (28/12/1990 a 28/4/1995)
e neste voto (09/11/1989 a 27/12/1990 e 29/04/1995 a 08/11/2016), tem-se o seguinte cálculo:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/11/1989 28/12/1990                     423            1,00                423      1     1   28
20/12/1990 08/11/2016                   9.456            1,00             9.456    25   10   27

         
 Total:             9.879    27    -    24

Como se observa, a autora, na DER, em 8/11/2016, reunia mais de 25 anos de
contribuição para a Previdência Social, exercendo atividade especial, fazendo jus ao
recebimento da aposentadoria almejada.

Voto por determinar a adequação do acórdão à tese fixada, pela TNU, no Tema
n. 205 e no Tema n. 211, para julgar procedente a pretensão inicial e reconhecer o exercício
de atividade especial de 09/11/1989 a 27/12/1990 e 29/04/1995 a 08/11/2016 e determinar a
concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL desde a DER em 8/11/2016. Para a atualização
das parcelas, cabe a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos
autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência
com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter
alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a
ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). Procedida então a adequação (retratação), os
fundamentos acima devem integralizar o acórdão em referência.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000688576v26 e do código CRC 1d628873. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000004-47.2018.4.02.5005/ES

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

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, determinar a
adequação do acórdão à tese fixada, pela TNU, no Tema n. 205 e no Tema n. 211, para julgar
procedente a pretensão inicial e reconhecer o exercício de atividade especial de 09/11/1989 a
27/12/1990 e 29/04/1995 a 08/11/2016 e determinar a concessão de APOSENTADORIA
ESPECIAL desde a DER em 8/11/2016. Para a atualização das parcelas, cabe a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com
repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30
dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados
Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995). Procedida então a adequação (retratação), os fundamentos acima devem
integralizar o acórdão em referência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760898v2 e do código CRC 07d4398f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001322-40.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: REGINA DE FATIMA SIMONATO SANTOLIN (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE MODALIDADE HÍBRIDA. PEDIDO AUTORAL DE
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE 12/03/1968
(QUANTO TINHA 12 ANOS) ATÉ 10/11/1978 (ANTES DOS SEU CASAMENTO).
INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DOS GENITORES COMO
PROPRIETÁRIOS RURAIS. RECOLHIMENTOS URBANOS QUE TOTALIZAM
MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES. APLICAÇÃO DO TEMA 1007 DO STJ.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
PARA CONCEDER A APOSENTADORIA POR IDADE DESDE A DER (06/07/2018).

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, nos seguintes
termos:

“(...)Trata-se de ação proposta por Regina de Fátima Simonato Santolin em face
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de tutela provisória de urgência,
objetivando a concessão de “aposentadoria híbrida”, com o reconhecimento e averbação do
tempo laborado como segurado especial em conjunto com as contribuições vertidas como
empregada urbana, com pagamento das prestações vencidas, desde a data do requerimento
administrativo realizado em 06/07/2018.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema nº 1.007 foi julgado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao
advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à
obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o
recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual
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for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.”

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será
devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

No presente caso, quanto ao requisito idade, esse restou devidamente
preenchido, pois a autora nasceu em 11/02/1956. Assim, na data da realização do
requerimento administrativo, em 06/07/2018, já possuía bem mais de 60 (sessenta) anos de
idade, pelo que não resta dúvida quanto a este requisito.

Quanto ao cumprimento da carência, a autora, em síntese, afirma que o período
rural somado ao período de atividade urbana ultrapassa o tempo mínimo necessário para
efeitos de carência.

Citado, o INSS, em linhas gerais, sustenta que a autora não apresentou início de
prova material eficaz. Assim, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Pois bem.

É cediço que a Lei n° 11.718/08 criou um novo tipo de aposentadoria, que a
doutrina vem chamando de aposentadoria híbrida. Esta permite aos trabalhadores rurais o
cômputo do período laborado como urbano para fins de preenchimento da carência necessária
à concessão de aposentadoria por idade. Trata-se da previsão incluída no art. 48, §3°, da Lei
n° 8.213/91.

Prevê o referido artigo:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher. (gn)
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Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre
trabalho rural e urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de
sua vida em atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não
poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da
Constituição Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer
espécie de segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição,
tanto como segurado urbano ou como rural e de períodos de atividade, com ou sem a
realização de contribuições facultativas de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer
discriminação em relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência,
do período laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito
etário para ambos, neste caso, é o mesmo.

Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada
como carência mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição do art.
55, § 2º, da Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008, disciplina de forma inovadora o
cômputo de tempo rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve
prevalecer o entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem
aplicabilidade para essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade
e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194,
parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que
a correta interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão da
aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de
segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na
qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última.
A propósito, vejam-se o seguinte julgado que ampara o entendimento acima exposto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL E
TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO ESTÁ
DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.
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1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e
urbano durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008,
que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode servir
de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria prejudicado
por passar contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de trabalhador rural,
ademais, poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um mês nesta atividade. Não
teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais por apenas um mês para fazer
jus à aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico
da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de
salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do
princípio da razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito etário
(sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana.

5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado
complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, em
rigor é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para fins de definição de
regime deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com efeito, a Constituição Federal, em
seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do requisito etário apenas para os trabalhadores
rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher, a aposentadoria mista é, pode-se dizer, subespécie da aposentadoria urbana.” (TRF
4ª Região, 5ª Turma, APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des. Fed. RICARDO
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, DJ de 05/04/2013)

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade
rural exercida pela parte autora.

A prova material trazida não é robusta o suficiente, porquanto não trouxe
documentos em seu nome indicando a profissão de lavradora. Aliás, é de se destacar que a
certidão de casamento já indica a profissão do seu esposo em 1978, como professor e da
autora como do lar (Fl. 18, Doc. 5, Evento 8).
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Ademais, a prova oral não foi favorável.

Com efeito, apesar de a autora afirmar que laborou no meio rural de doze anos
de idade até os vinte e poucos anos, as testemunhas ouvidas foram claras em afirmar que a
autora estudava e trabalhava levando a refeição para o pai e ajudando a alimentar os porcos e
galinhas.

Assim, os depoimentos prestados indicam que o labor da autora não era
efetivamente na lida rural e representava um pequeno período de tempo de trabalho diário,
considerando que a autora estudava e trabalhava ajudando na casa.

A autora comprova, ainda, que possui o tempo urbano de 01/03/2008 a
05/02/2018 (DER) – 120 contribuições. Assim, verifica-se que a demandante não atinge o
período de carência necessário à concessão do benefício pleiteado.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

 

Em suas razões recursais, a Autora alega, em síntese, que restou comprovada a
existência de tempo muito superior a 180 contribuições mensais, o que seria suficiente para
obtenção do benefício pretendido, uma vez que comprovou o exercício de atividade rural no
período de 1968 a 1978, na companhia dos seus genitores, com auxílio na criação de porcos e
galinhas, conforme esclarecido pela prova oral, na propriedade de sua família.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

A controvérsia recursal resta adstrita ao tempo rural exercido pela Autora desde
no período da existência de atividade rural, no período compreendido entre 12/02/1968
(quando a Autora completou 12 anos de idade)  a 10/11/1978 (data anterior ao seu
casamento), na companhia dos seus genitores.
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Com relação a tal período, cumpre ressaltar que a parte Autora apresentou os
seguintes documentos: (i) registro de imóveis da aquisição da propriedade rural pelo avô
da Autora, em 12/12/1952 e, posterior alienação ao seu genitor, Domingos Simonato, em
17/10/1975; (ii) certidão de casamento dos pais da Autora, em 1941, que qualifica o seu
genitor como lavrador; (iii) ficha escolar da Autora, de 12/04/1971, que também
qualifica o seu genitor como lavrador; (iv) Certificado de Registro do imóvel rural da
família relativo ao ano de 1976; dentre outros.

         Outrossim, malgrado a sentença ora recorrida não tenha analisado
especificamente tal prova material, bem como ante à ausência de Embargos de Declaração,
considero que a parte Autora houve por comprovar o exercício efetivo da atividade rural na
companhia de seus genitores entre 1968 a 1978.

 

Com efeito, entendo que a prova oral lhe foi favorável, uma vez que
comprovaram que, malgrado a Autora frequentasse a escola, continuava envolvida no labor
rural, na propriedade familiar, juntamente com o seus genitores, até a data do seu casamento.

 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

 

Assim, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, as
contribuições urbanas e como segurado especial, perfazem muito mais tempo de atividade
necessária para obtenção do benefício em análise, cabendo à concessão do benefício.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 10



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 73/670

5001322-40.2019.4.02.5002 500000715618 .V2 JRJ17255© JRJ17255

         Voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão da
aposentadoria híbrida à Autora desde a data do preenchimento da carência, em 06/07/2018.
Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do entendimento desta
C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, segundo o qual “na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado no referido julgado que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Desta forma, a aplicação dos
juros de mora desde a citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09,
bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.  Por se tratar de benefício alimentar,
concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em caráter incidental, nos termos
do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia Previdenciária implantar o benefício no prazo
de 30 dias da intimação desta decisão.  Sem condenação em custas e honorários advocatícios,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000715618v2 e do código CRC c5263ec4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001322-40.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: REGINA DE FATIMA SIMONATO SANTOLIN (AUTOR)
ADVOGADO: NATALIA BRAMBILA ZANELATO (OAB ES028227)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
Recurso e pelo provimento para concessão da aposentadoria híbrida à Autora desde a data do
preenchimento da carência, em 06/07/2018. Quanto ao pagamento dos valores em atraso,
observo o realinhamento do entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento
adotado pelo E. STF em 20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case
de repercussão geral, segundo o qual ?na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina?. Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que ?quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09?. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão. Sem
condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995
conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000763555v2 e do código CRC 60893bd0. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005233-60.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA JOSE PICCOLI DEBONA (AUTOR)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL NA MODALIDADE HÍBRIDA. REQUISITO LEGAL
PREENCHIDO.  ATIVIDADE RURAL COMPROVADA NO PERIODO DE 01/08/1965
(12 ANOS DE IDADE) ATÉ 30/09/1976 (INÍCIO DA ATIVIDADE URBANA DO
CÔNJUGE). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA
REDUZIR MULTA ARBRITRADA PELO JUÍZO E DETERMINAR PRAZO PARA
CUMPRIMENTO EM 30 DIAS ÚTEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural híbrida desde 23/11/2018.

 Sentença: julgou procedente o pedido por considerar evidenciada a qualidade
de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão do início
de prova material relativa ao período rural de 01/08/1965 a 30/09/1976, a ser somado ao
tempo de contribuição urbana de 70 meses, já homologado pelo INSS, com a aplicação do
Tema 1007/STJ.

Razões da recorrente: afirma que a Autora não comprovou o tempo suficiente
de carência para a obtenção do benefício, uma vez que a prova documental não é
contemporânea a todo período de carência. Além disso, a sentença deferiu a tutela provisória
de urgência, determinando ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

       Contrarrazões da parte autora.

 

É o Relatório do necessário.
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VOTO

 

A controvérsia diz com a comprovação ou não do tempo de atividade rural da
parte autora no período já reconhecido na sentença relativo aos seus 12 anos de idade, em
01/08/1965 a 30/09/1976, antes do início das contribuições urbanas.

 

Sabe-se que o recorrente nasceu em 1953 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 23/11/2018, quando já contava a idade mínima para o benefício (60 anos) desde
2013, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, o recorrente juntou aos autos:

 

a) Certidão de Casamento com a profissão do marido como lavrador em 1974
(Evento1, PROCADM3, fls.15);

 b) Certidão de casamento dos pais da autora 1940, onde consta a profissão do
pai como lavrador (Evento1, PROCADM3, fls.22);

c) Ficha de filiação do pai da autora no sindicato dos trabalhadores rurais de
Cachoeiro de Itapemirim ano 1969 (Evento1, PROCADM3, fls.25).

 

Inicialmente, cumpre destacar que a inconsistência das alegações recursais do
INSS no tocante à ausência de início de prova material do exercício da atividade rural, uma
vez que os documentos acima comprovam o exercício de trabalho rural pelos genitores da
Autora, bem como pelo seu cônjuge nos primeiros anos do casamento, fato este devidamente
corroborado pela prova testemunhal.
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Com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por idade na modalidade
híbrida, passo a tecer os seguintes comentários acerca da matéria, em decorrência da
superveniência da decisão emanada pelo STJ.

 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

 

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período rural já reconhecido na
sentença, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, a ser somado ao período
já homologado pelo INSS, ainda preenche a carência de 180meses.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

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

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO
DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL.
CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de
sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática
de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual
(CPC), também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no
prazo legal, tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios,
possibilidade de penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao
cumprimento de sentença, dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo
prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma
do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em dias úteis. 4. Em análise do tema,
a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF aprovou o
Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o prazo do caput do art. 523 do
CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício.
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar (i) a fixação da  DCB em 30 dias úteis a partir da implantação do benefício,
(ii) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000698092v2 e do código CRC 431fd137. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005233-60.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA JOSE PICCOLI DEBONA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar (i) a fixação da
DCB em 30 dias úteis a partir da implantação do benefício, (ii) a redução para R$100,00 (cem
reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000763561v3 e do código CRC 91a37520. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002658-16.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: LUZIA VIEIRA FRANCO ZANETE (AUTOR)

RELATÓRIO

 

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO.  CARÊNCIA DE 180
MESES. PARCEIRO RURAL/DIARISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
TÃO SOMENTE PARA REDUZIR MULTA ARBRITRADA PELO JUÍZO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural híbrida desde 01/10/2018.

Sentença: julgou procedente o pedido por considerar evidenciada a qualidade de
segurado especial da parte autora pelo tempo de carência do benefício, em razão do início de
prova material relativa ao período rural de 26/02/1964 (12 anos de idade) até 19/02/1970, a
ser somado ao tempo de contribuição urbana, a partir de 01/07/1990, com a aplicação do
Tema 1007/STJ.

Razões da recorrente: afirma que a Autora não comprovou o tempo suficiente
de carência para a obtenção do benefício rural, uma vez que a prova documental não é
contemporânea a todo período de carência. Além disso, a sentença deferiu a tutela provisória
de urgência, determinando ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

       Contrarrazões da parte autora (Evento 38).

 

É o Relatório do necessário.

VOTO
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A controvérsia diz com a qualidade ou não de segurada especial/comodatária da
parte autora pelo tempo de carência do benefício.

 

Sabe-se que o recorrente nasceu em 1952 e que requereu sua aposentadoria por
idade em 01/10/2018, quando já contava a idade mínima para o benefício (60 anos) desde
2017, ocasião em que a carência necessária era de 180 meses.

 

Para comprovação do exercício de atividade de trabalhador rural pelo tempo de
carência exigido por lei, o recorrente juntou aos autos:

 

a) Certidão de casamento indicando a profissão do pai da autora como sendo
lavrador (Evento1, OUT6, fls.05);

 b) Documento de inscrição do pai da autora no extinto FUNRURAL (Evento1,
OUT6).

 

Inicialmente, cumpre destacar que a inconsistência das alegações recursais do
INSS no tocante à ausência de início de prova material do exercício da atividade rural, uma
vez que os documentos acima comprova a qualidade de trabalhador rural do genitor da parte
Autora, Sr. José de Medeiros Franco, fato este devidamente corroborado pela prova
testemunhal.
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Com relação ao pedido de concessão de aposentadoria por idade na modalidade
híbrida, passo a tecer os seguintes comentários acerca da matéria, em decorrência da
superveniência da decisão emanada pelo STJ.

 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

 

Assim, faz jus a parte autora à averbação do período de 26/02/1964 a
19/02/1970, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, a ser somado ao
período já homologado pelo INSS, ainda preenche a carência de 180 meses.

Quanto às astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

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

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 12



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 85/670

5002658-16.2018.4.02.5002 500000664867 .V2 JRJ17255© JRJ17255

No mais, mostra-se razoável o prazo fixado na sentença para o cumprimento da
tutela em 30 dias, ante a natureza alimentar do benefício pleiteado.

 

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000664867v2 e do código CRC 0b794489. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002658-16.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: LUZIA VIEIRA FRANCO ZANETE (AUTOR)
ADVOGADO: LEOMAR MOZZER MACIEL (OAB ES030610)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760621v2 e do código CRC 28573d90. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001849-89.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSELITA NONATO SOUZA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA. EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA MATERIAL QUANTO AO RECONHECIMENTO DO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE JANEIRO DE 1990 A
JUNHO DE 2006 (PROCESSO NO. 0124972-04.2015.4.02.5051). EXISTÊNCIA DE
APENAS 34 CONTRIBUIÇÕES URBANAS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade híbrida desde o requerimento administrativo em 24/07/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por considerar não comprovada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, uma
vez que há sentença de improcedência transitada em julgado em processo anterior que não
reconheceu o exercício da atividade rural no período de 01/01/1990 a 10/06/2006.

Razões da parte recorrente: a parte Autora, nos presentes autos pretende a
averbação do período de carência compreendido entre contribuições urbanas já averbadas
pelo INSS, bem como da atividade rural de 1990 a 2006.

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

VOTO
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Sabe-se que a parte autora nasceu em 1957 e que requereu a aposentadoria por
idade rural, novamente, em 24/07/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício
em 2017, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.

 

A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
para o preenchimento da carência de 180 meses –, especialmente, quanto ao período rural já
analisado nos autos do Processo no. 0124972-04.2015.4.02.5051.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Trata-se de ação proposta por Joselita Nonato Souza em face do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando
a concessão de “aposentadoria híbrida”, com o reconhecimento e averbação do tempo
laborado como segurado especial em conjunto com as contribuições vertidas como
empregada urbana, com pagamento das prestações vencidas, desde a data do requerimento
administrativo realizado em 24/07/2018.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema nº 1.007 foi julgado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao
advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à
obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o
recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual
for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.”

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será
devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

No presente caso, quanto ao requisito idade, esse restou devidamente reenchido,
pois a autora nasceu em 06/10/1957. Assim, na data da realização do requerimento
administrativo, em 24/07/2018, já possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade, pelo que não
resta dúvida quanto a este requisito.
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Quanto ao cumprimento da carência, a autora, em síntese, afirma que o período
rural somado ao período de atividade urbana ultrapassa o tempo mínimo necessário para
efeitos de carência.

Citado, o INSS, em linhas gerais, sustenta que a autora não apresentou início de
prova material eficaz. Assim, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Pois bem.

É cediço que a Lei n° 11.718/08 criou um novo tipo de aposentadoria, que a
doutrina vem chamando de aposentadoria híbrida. Esta permite aos trabalhadores rurais o
cômputo do período laborado como urbano para fins de preenchimento da carência necessária
à concessão de aposentadoria por idade. Trata-se da previsão incluída no art. 48, §3°, da Lei
n° 8.213/91.

Prevê o referido artigo:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher. (gn)

Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre
trabalho rural e urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de
sua vida em atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não
poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da
Constituição Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer
espécie de segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição,
tanto como segurado urbano ou como rural e de períodos de atividade, com ou sem a
realização de contribuições facultativas de segurado especial.
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Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer
discriminação em relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência,
do período laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito
etário para ambos, neste caso, é o mesmo.

Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada
como carência mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição do art.
55, § 2º, da Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008, disciplina de forma inovadora o
cômputo de tempo rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve
prevalecer o entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem
aplicabilidade para essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade
e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194,
parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que
a correta interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão da
aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de
segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na
qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última.
A propósito, vejam-se o seguinte julgado que ampara o entendimento acima exposto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS
LEGAIS. COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO
RURAL E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE
NÃO ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e
urbano durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008,
que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode servir
de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria prejudicado
por passar contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de trabalhador rural, ademais,
poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um mês nesta atividade. Não teria
sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais por apenas um mês para fazer jus à
aposentadoria por idade.
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3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico
da aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de
salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do
princípio da razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito etário
(sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana.

5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado
complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, em
rigor é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para fins de definição de
regime deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com efeito, a Constituição Federal, em
seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do requisito etário apenas para os trabalhadores
rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher, a aposentadoria mista é, pode-se dizer, subespécie da aposentadoria urbana.”

(TRF 4ª Região, 5ª Turma, APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des.
Fed. RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, DJ de 05/04/2013)

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade
rural exercida pela parte autora.

Pois bem, em análise dos autos da ação nº 0124972-04.2015.4.02.5051,
mencionada no r. despacho constante do Doc. 40, Evento 3, verifica-se que foi proferida
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por
idade rural, tendo transitada em julgado em 23/09/2016.

De fato, analisando os dois processos, verifico que Joselita Nonato Souza é
autora no presente feito e no processo nº 0124972-04.2015.4.02.5051, sendo que naqueles
autos, a autora pleiteou o benefício de aposentadoria por idade rural e nestes autos, a autora
pretende a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, assim, verifica-se que a
causa de pedir e os pedidos são distintos.

Pois bem, não obstante se tratar de requerimentos administrativos e pedidos
diferentes, o fato é que a sentença proferida nos referidos autos não reconheceu a qualidade
de segurado especial da autora.

Com isso, torna-se evidente que o benefício para o qual a autora quer ver o seu
direito reconhecido na presente demanda já foi objeto de apreciação no processo nº 0124972-
04.2015.4.02.5051, o qual, em decorrência do trânsito em julgado, encontra-se baixado e
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arquivado, estando acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, pois apesar de estar
fora do limite objetivo da coisa julgada, ela interfere diretamente na presente demanda nos
termos do art. 508 do CPC.

Sendo assim, considerando que não houve modificação fática da situação
autoral, não há de se reconhecer o labor rural da autora como segurada especial.

Por sua vez, a autora comprova que possui o tempo urbano de:

a) 01/04/1976 a 30/11/1977 – 20 contribuições mensais;

b) 01/09/2006 a 09/11/2006 – 03 contribuições mensais;

c) 01/12/2006 a 31/10/2007 – 11 contribuições mensais.

Assim, a demandante não alcança período de carência necessário à concessão
do benefício pleiteado.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos
do art. 487, I, do CPC.(...)”

 

 

Com efeito, a sentença proferida nos autos do processo anterior houve por julgar
improcedente o pedido de aposentadoria rural, nos seguintes termos:
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“JOSELITA NONATO SOUZA ajuizou a presente ação, com pedido de

tutela provisória de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de Aposentadoria por Idade (rural),
além do pagamento das prestações vencidas desde o requerimento administrativo – DER.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

DECIDO.

A autora nasceu em 16/10/1957 (fl.16), tendo completado 55 (cinquenta e
cinco) anos de idade em 16/12/2012, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em
regime de economia familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente
anterior ao requerimento ou ao implemento da idade mínima, nos termos do art. 39, I, da
LBPS da Súmula nº 54 da TNU. Tendo requerido o benefício de aposentadoria por idade em
13/11/2014 (fl.10), este foi indeferido, por não ter sido comprovado o efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período correspondente à carência do
benefício.

Para a comprovação do exercício de atividade rural pela autora, constam dos
autos, dentre outros documentos, contrato de parceria com Erondina Vieira Agnoleti com
termo inicial em 20/08/1992 e termo final em 25/18/2006 (fls.13/14), contrato de parceria
com Luiz Claudio Donatelli, celebrado em 15/05/2005 e com prazo de 10 (dez) anos e
certidão emitida pela Justiça Eleitoral em 2013 (fl.16).

Na tentativa de corroborar o início de prova material acima indicado, foi
realizada audiência para produção de prova oral, na qual foram tomados os depoimentos da
autora e de 03 (três) testemunhas, conforme DVD – R arquivado neste juízo.

Em análise às provas mencionadas, é perceptível que a demandante possuiu
algum envolvimento com as atividades rurais. No entanto, o conjunto probatório não tem o
condão de comprovar o seu trabalho na qualidade de segurada especial por tempo
correspondente à carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade (180 meses).

Em primeiro lugar, a parte autora declarou em sede de entrevista rural
concedida ao INSS que há aproximadamente 9 (nove) anos, na propriedade em que reside, o
cultivo de café foi substituído pela plantação de eucalipto. Permanecendo no local conforme
permitido pelo proprietário, passou a cultivar banana e aipim apenas para consumo próprio,
sendo sua subsistência dependente da ajuda de suas filhas e do recebimento de bolsa família.

Ademais, os extratos do CNIS juntados aos autos demonstram vínculo urbano
da parte autora, tendo sido beneficiária, inclusive, de auxílio-doença decorrente daquele
vínculo, no ano de 2007 (fl.159).
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Por fim, saliento que embora a prova material não precise contemplar todo o
período de carência, podendo ser estendida prospectiva ou retrospectivamente pela prova
testemunhal robusta, convincente e harmônica, não vislumbro ser esta a hipótese dos autos.

Isso porque os três depoimentos colhidos não se revelam coesos, firmes e
abrangentes, mas frágeis, demonstrando o pouco conhecimento das testemunhas a respeito do
trabalho da parte autora.

Assim, considerando: (1) a precariedade da prova documental contida nos autos,
(2) as declarações da autora na entrevista rural e em seu depoimento pessoal na audiência, (3)
provas testemunhais colhidas em audiência, conclui-se que autora não logrou demonstrar o
efetivo exercício da atividade rurícola quando completou o requisito etário necessário à
concessão de aposentadoria por idade (16/12/2012) ou quando do requerimento
administrativo (13/11/2014), fato que impossibilita o acolhimento da pretensão autoral por
este Juízo, na esteira do art. 39, I, da LBPS e da Súmula n. 54 da TNU.

Em face da insuficiência de documentação capaz de comprovar o efetivo labor
campesino exercido pela requerente, conclui-se que o acervo probatório coligido aos autos se
revela demasiadamente frágil, não se desincumbindo a demandante de seu ônus processual
previsto no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar que laborou na qualidade de
segurada especial por período suficiente ao preenchimento da carência do benefício
pretendido, no momento anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da
idade mínima, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente..

Dispositivo

Pelo exposto, com arrimo na fundamentação supra, JULGO
IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC. (...)”

 

 

Dessa forma, é possível depreender a formação de coisa julgada material em
relação aos fatos anteriores ao requerimento administrativo, protocolizado em 13/11/2014, em
especial acerca da não comprovação do exercício da atividade rural pela parte Autora, no
período de 1990 a 2006, nos autos do Processo no. 0124972-04.2015.4.02.5002.
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Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

 

 

Voto por conhecer o recurso do Autor e a ele nego provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000670953v2 e do código CRC 318cc508. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001849-89.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSELITA NONATO SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: THAFAREL RIBEIRO MACEDO (OAB ES023228)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do Autor e a ele nego provimento. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760642v2 e do código CRC df734432. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000084-37.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: ZENILMA JAVARINI VIEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "conceder à autora ZENILMA JAVARINI VIEIRA,
CPF: 75692511720, o benefício de aposentadoria por idade NB 41/187.752.043-
5 devido desde o requerimento administrativo (DER 20/03/2018) e RMI a calcular pelo
INSS".

Em suas razões recursais (Evento 24), alega, em síntese,  que (i) no caso
concreto, como exposto em contestação, a autora completou 60 anos de idade em 12/11/2017,
de modo que deve ser exigida a carência mínima de 180 contribuições na data do
requerimento administrativo, nos termos da tabela estabelecida no art. 142 da Lei nº
8.213/1991, (ii) conforme consta na decisão administrativa, a parte autora, na data do
requerimento administrativo, tinha 88 contribuições, motivo pelo qual o benefício foi
indeferido, por não restar preenchido o requisito carência, (iii) na DER de tal benefício, a
parte autora estava percebendo auxílio-doença desde 11/06/2010 (benefício este que foi
transformado em aposentadoria por invalidez em 02/09/2019), período que sabidamente não é
computado como tempo de serviço e, sobretudo, carência, porquanto não intercalado com
período de atividade laborativa, (iv) em paralelo, a parte autora ainda vinha recebendo um
auxilio suplementar por acidente trabalho desde 22/06/1990, benefício este que também não é
computado como tempo de serviço nem muito menos carência, (v) na planilha de cálculo
constante da inicial, a parte autora inclui indevidamente o cômputo dos períodos de
recebimento dos referidos benefícios como tempo de serviço e carência e, por isso, conclui de
forma errônea que ela teria o tempo suficiente para aposentação etária, (vi) descontados os
períodos de recebimento dos referidos benefícios, a parte autora não tem o tempo suficiente
de carência para se aposentar, por isso não fazendo jus a tal benefício, e
(vii) subsidiariamente, afirma que o prazo para cumprir a decisão deve ser ampliado e
contado em dias úteis, com a revogação das multas ou, não sendo o caso, a sua redução para
R$50,00, fixando-se o limite máximo em R$ 500,00.

Sem contrarrazões.

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 14



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 98/670

5000084-37.2020.4.02.5006 500000683382 .V23 JES10515© JES10515

Conforme disposto no artigo 48 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por idade
será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nessa Lei, completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. Os requisitos para a
aposentadoria por idade é a idade avançada e o pagamento de 180 contribuições mensais, o
que equivale a 15 anos de contribuição.

Nos termos do art. 142 da referida lei, para o segurado inscrito na Previdência
Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural
cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de
serviço e especial obedecerá à tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado
implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. 

A autora ajuizou esta ação, em 16/1/2020, objetivando a concessão de
aposentadoria por idade com efeitos retroativos à DER em 20/3/2018 (NB 147.718.206-0).
Consta, nos autos, que ela nasceu em 12/11/1947, alcançando o requisito etário, portanto, em
12/11/2007. A tabela prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 aponta que, para o ano de
implentação das condições em 2007, é necessária a reunião de 156 meses de contribuição. 

No espelho do CNIS de Evento 11 (emitido em 6/9/2018), nota-se que a autora
participou do RGPS como empregada até 20/2/2008, recebeu auxílio-doença de 8/2/2006
30/11/2007, depois manteve-se no sistema como contribuinte individual de 1/4/2008 a
31/8/2010 e, em seguida, recebeu auxílio-doença de 11/6/2010 a 3/5/2017.

O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram
como tempo de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por
incapacidade, desde que intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado nos
autos, inexistindo óbice ao reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que "o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social".

O STF, no ARE-AgR 746835, DJ 19/8/2014, assim se manifestou:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário.
Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins
de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do
RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para
fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha
usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa.
2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica,
inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de
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contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE
771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de
8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não
provido.

Assim, deve ser considerado, no cômputo do benefício, somente o período
de 8/2/2006 30/11/2007, pois esteve intercalado entre períodos de contribuições
previdenciárias. 

Eis o novo cálculo do benefício:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d
01/10/1987 01/12/1987                       62            1,00                  62     -      2     1
01/02/1989 02/07/1989                     152            1,00                152     -      5    -  
01/09/1989 30/11/1990                     456            1,00                456      1     2   30
14/08/1991 07/04/1994                     968            1,00                968      2     7   25
01/02/1995 30/09/1995                     242            1,00                242     -      7   29
01/04/2005 20/02/2008                   1.056            1,00             1.056      2   10   22
01/04/2008 30/04/2010                     760            1,00                760      2    -    30
01/05/2010 31/08/2010                     123            1,00                123     -      4     1

         
 Total:             3.819    10     5   17

Tendo em vista que a autora deveria ter reunido 156 meses de contribuição (ou
13 anos) para obtenção da aposentadoria por idade e o cálculo acima sinaliza menos de 11
anos, não faz jus ao benefício almejado.

Registre-se que não há óbice à autora realizar novas contribuições ao RGPS e
requerer novamente o benefício com base na regra do art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e do art.
60 do Decreto 3.048/1999.

Quanto à devolução das parcelas pagas a título de tutela provisória de urgência
posteriormente revogada, não obstante a revogação da Súmula 51/TNU, ante o entendimento
do STJ na Petição n. 10.996/SC, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (DJE de
26/6/2017), o STF, em vários julgados, assentou o entendimento de que o benefício
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está
sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar (ARE 734242 AgR, DJ
4/8/2015). 

Assim, prestigia-se o entendimento da Corte Suprema no sentido de que os
valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda
previdenciária são irrepetíveis.
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
julgar improcedente a pretensão inicial, sem a cobrança das parcelas pagas do benefício, por
força da medida liminar ora revogada, nos termos da fundamentação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000683382v23 e do código CRC 1b08e450. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:11 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 14



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 101/670

5000084-37.2020.4.02.5006 500000763252 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000084-37.2020.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: ZENILMA JAVARINI VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe
provimento para julgar improcedente a pretensão inicial, sem a cobrança das parcelas pagas
do benefício, por força da medida liminar ora revogada, nos termos da fundamentação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000763252v2 e do código CRC 246b82c7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:11 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 14

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 102/670

5018409-46.2018.4.02.5001 500000664749 .V3 JRJ17255© JRJ17255

RECURSO CÍVEL Nº 5018409-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA MARIA SOARES GUIMARAES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. HOMOLOGAÇÃO DA ATIVIDADE
RURAL PELO INSS DE 147 MESES DE CONTRIBUIÇÕES (EMPREGADA
RURAL). CONTRATOS DE PARCERIAS RURAIS EXTEMPORÂNEOS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. 
 DEPOIMENTOS NÃO COESOS DAS TESTEMUNHAS QUANTO ÀS DATAS DAS
PARCERIAS RURAIS NÃO INVALIDAM À ATIVIDADE RURAL DEVIDAMENTE
COMPROVADA PELA AUTORA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
RURAL

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 12/03/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurado especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, ou
seja, em especial, no período de 2003 a 2018, ante à inconsistência entre os depoimentos
prestados na seara administrativa e na judicial, especialmente, quanto à comprovação do
exercício da atividade rural no último contrato de parceria agrícola com o Sr. Elcio Lopes,
para o período de maio de 2007 até a presente data, tendo em vista que o contrato é
extemporâneo somente assinado em 2018.

Razões da Recorrente: que a Autora sempre exerceu atividade rural, na
companhia do seu cônjuge, desde a data do casamento, em 24/11/1979, devidamente
comprovada pela apresentação de sua CTPS, com diversas anotações, na qualidade de
empregada rural, bem como pela celebração dos contratos de parcerias agrícolas apresentados
aos autos, que foram devidamente corroborados pela prova testemunhal.
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Sabe-se que a parte autora nasceu em 13/03/1961 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 12/03/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2016, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições. A controvérsia
recursal se baseia na presença de prova material suficiente para sua qualificação como
rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)Na ação em tela, busca a parte autora a condenação do INSS a reconhecer
tempo de serviço rural laborado na condição de segurada especial, com consequente
concessão de benefício previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, a contar do
requerimento administrativo formulado em 12.3.2018, de nº 185.818.924-9.

Para tanto, afirma ter exercido atividades rurais, sob o regime de economia
familiar, na condição de meeira, desde o casamento realizado em 24.11.1979 até os dias
atuais.

Em síntese, aduz na petição inicial que (i) entre janeiro de 1989 e março de
2003, trabalhou na propriedade de Cidney Puppim, localizada no município de Santa
Leopoldina/ES, sendo que teve a CTPS assinada nos intervalos de março/1990 a
novembro/1993 e de outubro/1994 a março/2002; (ii) a partir de janeiro de 2005 trabalhou na
granja de Pedro F. Neto, localizada em Cariacica/ES; e (iii) desde maio de 2007 trabalha
(meeira) na propriedade de Elcio Lopes Rubim.

O benefício foi indeferido por falta de comprovação de tempo de serviço rural
durante a carência exigida em lei. Na ocasião, o INSS considerou 147 meses de atividade
rural. Esse cômputo, contudo, é decorrente dos vínculos empregatícios anotados na CTPS da
parte autora, na função como trabalhadora rural (1.3.1990 a novembro de 2003; outubro/1994
a março/2002) e como caseira (1.7.2006 a 28.2.2007).

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

- cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses completos
de exercício de atividade rural, ainda que descontínua, independentemente de recolhimento
de contribuições previdenciárias (artigos 25, inciso II c/c 142, e 48, § 2°, da Lei nº
8.213/1991);
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- ter o trabalhador rural 60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55
(cinqüenta e cinco) anos completos, se mulher (artigo 48, § 1o, da Lei nº 8.213/1991).

O requisito da idade mínima foi cumprido pela parte autora, porquanto nascida
em 13.3.1961.

Resta, pois, comprovar tempo de serviço rural durante a carência do benefício.

A aposentadoria rural na condição de segurado especial não exige
recolhimentos de contribuições previdenciárias, devendo apenas ser comprovado o efetivo
trabalho rural em regime de economia familiar ou individualmente, em número de meses
idênticos ao previsto para carência do benefício, e faça dessa atividade seu principal meio de
vida.

No caso, além da contradição entre os testemunhos colhidos em sede
administrativa e judicial, percebo também existir contradição entre a documentação
apresentada acerca da atividade rural alegada na propriedade de Sr. Elcio Rubim.

Esse proprietário, em depoimento colhido em audiência, disse que a parte autora
e o cônjuge iniciaram as atividades rurícolas, como meeiros, em sua propriedade a partir do
ano de 2007; porém o contrato de parceria trazido aos autos, firmado por ele, faz menção à
existência de contrato verbal desde 2002.

As testemunhas ouvidas na Justificação Administrativa afirmaram que a Autora
mora na propriedade de Sr. Elcio Rubim, mas a sua atividade é essencialmente ligada ao
trabalho doméstico e ajudando o esposo no cuidado do gado, porco e outros animais
existentes na propriedade, enquanto as testemunhas ouvidas em audiência disseram que a
atividade da Autora era na limpeza do pasto, cuidando de porcos e galinhas, nas hortaliças e
que parte da produção era vendida para consumo próprio e da família.

De acordo com anotações na CTPS, a parte autora possui três contratos de
trabalho, sendo os dois primeiros na função de trabalhadora rural, tendo como empregador
Cidney Puppim (março/1990 a novembro/1993 e outubro/1994 a março/2002) e o terceiro,
na função como caseira, tendo como empregador Emygdio Lacerda de Amigo, entre
1.7.2006 e 28.2.2007.

Já na CTPS de seu cônjuge (José Proxidomo Guimarães) constam diversos
vínculos de empregos entre maio de 1986 e março de 2007, sendo os três primeiros
(maio/1986 a setembro/1986; novembro/1986 a agosto/1988 e outubro/1988 a
novembro/1988) na função de trabalhador rural/”op. rural”; e os três últimos (janeiro/1989 a
março/2003; 2004 e julho/2006 a março/2007) nas funções, respectivamente, de serviços
gerais; auxiliar de serviços gerais e caseiro (este último para Emygdio Lacerda de Amigo).
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O contrato de parceria apresentado, tendo como outorgante o Sr. Elcio Rubim
foi reconhecido firma apenas em 4.5.2018, ou seja, data posterior ao requerimento
administrativo.

As certidões de nascimento de filho não trazem informações da profissão da
Autora e de seu cônjuge. Todos os documentos carreados aos autos inidcam a profissão da
parte autora como 'do lar' ou doméstica.

O único documento que traz a qualificação de seu marido, como lavrador, é a
certidão de casamento realizado em novembro de 1979 e, apesar da ficha de matrícula escolar
de filho, datada entre 1995 e 1998, também qualificar o marido da Autora, como lavrador;
nota-se que nessa época ele mantinha contrato de trabalho formal (janeiro/1989 a
maroço/2003), na função de "serviços gerais", o que indica que a sua atividade, ainda que no
meio rural, por certo, não era como segurado especial.

O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 dispõe, que, são segurados obrigatórios da
Previdência Social, como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em
aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 1.
agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  2. de seringueiro ou extrativista
vegetal que exerça suas atividades nos termos do art. 2º, XII, da Lei 9.985/00, e faça dessas
atividades o principal meio de vida

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão
habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de
idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que,
comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

São pressupostos, portanto, para o enquadramento na categoria de segurado
especial: (i) residir em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele; (ii) não
contar com o auxílio de empregados, salvo à razão de, no máximo, 120 (cento e vinte)
pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo
equivalente em horas de trabalho, não se computando nesse prazo o período de afastamento
em decorrência da percepção de auxílio-doença; (iii) exercer, individualmente ou em regime
de economia familiar, como profissão habitual ou principal meio de vida, indispensável à
própria subsistência ou à da família, a atividade agropecuária ou de seringueiro ou de
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extrativismo vegetal, de pescador artesanal ou a este assemelhado; (iv) especificamente
quanto à atividade agropecuária, exercê-la em área de até 4 (quatro) módulos fiscais, após
junho de 2008.

No caso, não há provas evidenciando a ligação da parte autora e de seu cônjuge
ao labor rural na propriedade de Cidney Puppim, na condição de meeiros, mas apenas como
trabalhadores rurais empregados (e, não, como segurados especiais).

Da mesma forma acontece para os demais proprietários (Pedro F. Neto) e Elcio
Rubim.

Nota-se que para comprovar o labor rurícola na propriedade de Elcio Rubim o
único documento apresentado foi o contrato de parceria agrícola feito em maio de 2018. Esse
documento, contudo, não serve como início de prova material, por ser extemporâneo.

Com efeito, inviável o reconhecimento da atividade rural da parte autora na
condição de segurado especial, por ausência de início de prova material.

Para a comprovação da atividade rural, a legislação previdenciária exige a
presença de início razoável de prova material, complementada por prova oral, não podendo
esta última servir como prova exclusiva (§ 3º do art. 53 da Lei 8.213/91 e Súmula 149 do
STJ).

Nesses termos, ainda que a jurisprudência atual vem entendendo pela não
necessidade de rigor excessivo na comprovação do labor rural, face às próprias peculiaridades
que envolvem o trabalhador no campo, desde que haja prova testemunhal a ampliar sua
eficácia probatória (Súmula n° 577 do Superior Tribunal de Justiça), não é razoável
reconhecer tempo de serviço rural só com base na prova testemunhal. Essa questão, inclusive,
é rechaçada pela própria jurisprudência e legislação previdenciária.

 Dispositivo:

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos autorais, extinguindo o
processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
(...)”

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir

VOTO
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De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

Com efeito, entendo que ao contrário do entendimento emanado pelo juízo
sentenciante, há início de prova material relativo aos contratos de parcerias agrícolas com o
Sr. Cidney Puppim, para o período de 1989 a 2003, com o Sr. Pedro F. Neto, de 01/2005 a
04/2007 e com o Sr. Elcio Lopes Rubim, a partir de maio de 2007, até a apresente data,
embora este último contrato de parceria agrícola somente tenha sido formalizado em 2018,
antes do protocolo do requerimento administrativo ora em análise.

 

Além disso, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, no tempo suficiente para
cumprimento da carência, embora tenha havia todas as inconsistências acerca das data de
cada contrato de parceria, já devidamente apontadas na sentença.

 

Sem prejuízo resta claro que a Autora é trabalhadora rural, desde a data do seu
casamento, juntamente com o seu cônjuge, Sr. José Proxidono Guimarães, em 24/11/1979, até
a presente data, em virtude da similaridade dos vínculos empregatícios rurais anotadas em
suas respectivas carteira de trabalho, corroborados pelos depoimentos das testemunhas.

 

Neste momento, é importante ressaltar, quanto ao último contrato de parceria
agrícola ora em questão, para o período a partir de maio de 2007 até a presente data,
malgrado a extemporaneidade da celebração do mesmo somente em 2018, tanto a Autora
quanto o seu cônjuge não possui qualquer outra anotação em suas CTPS´s a partir de maio de
2007, o que ratifica todos os depoimentos prestados aos autos quanto à autenticidade da
parceria em comento.

 

         Portanto, voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão
da aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 12/03/2018.
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Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.

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

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

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

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

Voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão da
aposentadoria rural ao Autor desde a data do requerimento administrativo, em 12/03/2018.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000664749v3 e do código CRC c233682a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018409-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA MARIA SOARES GUIMARAES (AUTOR)
ADVOGADO: RENATA DE PAULA PRADO ALMEIDA (OAB ES015677)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
Recurso e pelo provimento para concessão da aposentadoria rural ao Autor desde a data do
requerimento administrativo, em 12/03/2018. Sem condenação em custas e honorários
advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº
10.259/2001, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000763566v2 e do código CRC 264dc19f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:13 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 15

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 111/670

5000728-20.2019.4.02.5004 500000725565 .V2 JRJ17255© JRJ17255

RECURSO CÍVEL Nº 5000728-20.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA PERPETUA GOMES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADA ESPECIAL DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA PELO TEMPO
DE CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO (1998 A 2013 OU DE 2003 A 2018).
CONJUGE COM VÍNCULO COMO EMPREGADO RURAL (DESDE 2000)
DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE DA AUTORA
PRODUZIR PROVAS EM NOME PRÓPRIO. RECURSO DA AUTORA
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

 Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural desde o requerimento administrativo em 15/05/2018.

Sentença: julgou improcedente o pedido, por não considerar comprovada a
qualidade de segurada especial da parte autora pelo tempo de carência para o benefício, por
ausência de início de prova documental em seu nome para todo o período de carência, tendo
em vista que seu cônjuge é empregado rural desde 2000.

Razões da parte recorrente: A Autora diz que há prova material suficiente, bem
como, por outro lado, defende a desnecessidade de tal prova para todo o período, vez que
sempre exerceu o labor rurícola, como diarista, conforme depoimento de suas testemunhas.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 09/12/1958 e que requereu a
aposentadoria por idade rural em 15/05/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o
benefício em 2013, quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.
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A controvérsia recursal se baseia na presença de prova material suficiente para
sua qualificação como rurícola – segurada especial pelo tempo de carência para o benefício.

 

 

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade, com a
seguinte fundamentação na parte que importa para o deslinde desta demanda:

 

A autora completou 55 anos de idade em 09/12/13. Requereu a aposentadoria
em 15/05/2018, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade
rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
documentos, dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:
vínculos rurais anotados em CTPS nos períodos de 1982 a 1983 e 1995 a 1996 (EVENTO 1,
PROCADM3), ITR de imóvel rural na cidade da Bahia em nome da mãe da autora, datado de
2015 (EVENTO 1, PROCADM3, FLS. 41).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal
que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno
dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

AUTORA: que mora em Interlagos mas mora em Itacuí; que durante a semana
fica em Tacuí e no final de semana vem para Interlagos; que essa casa em Interlagos é para
seus filhos; que possui essa casa no Interlagos há 30 anos; que essa casa foi comprada pelo
sogro; que morava no Interlagos, mas depois que eles cresceram, a autora passou a morar na
roça, que fica na estrada de Povoação, e vem para a cidade nos finais de semana; que essa
propriedade é de Adilson Durão; que o marido trabalha lá e a autora vai ficar com ele; que
seu marido trabalha lá com carteira assinada desde o ano 2000; que depois que o marido
comprou a moto, vez por outra vem dormir na cidade, durante a semana; que já trabalhou
com carteira assinada na lavoura de mamão e na LASA; que seu último emprego foi como
camareira, em um hotel; que tem uma terra em Caravelas, Bahia; que morou com os pais na
roça, no município de Alcobaça; que começou a trabalhar na roça desde a infância; que mexia
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com lavoura branca; que o pai comprou esse sítio em 1974; que mudou-se para Linhares em
1983; que então foi trabalhar na roça, fazendo horta; que hoje o marido é “fichado” e a autora
cuida de horta; que trabalha na diária, de vez em quando, nas colheitas.

PRIMEIRA TESTEMUNHA: que a autora trabalha com roça, juntamente com
o esposo; que a família tem uma casa no Interlagos; que a autora e o marido ficam na roça e
aqui na cidade; que vêm nos finais de semana; que nem todas as vezes a autora vai junto com
o esposo para a roça; que tem uma moto, nova; que já teve outra; que há 4 anos eles possuem
moto; que antes ia trabalhar de bicicleta; que conhecia a autora, em Caravelas, de vista, pois
tinham uma propriedade próxima; que o pai da autora já era falecido, mas os irmãos eram
quem ajudava a cuidar dessa propriedade; que não trabalha na mesma propriedade do esposo
da autora; que é amigo de longa data; que nunca viu a autora trabalhando.

SEGUNDA TESTEMUNHA: conhece a autora há 10 anos; conhece e trabalha
junto com o esposo da autora, no terreno de Adilson Durão; a autora não trabalha com
carteira assinada no local; que a autora acompanha o marido no trabalho; que a autora
trabalha em lavoura, plantação de milho; que tem 20 anos que ela trabalha na roça; que a
autora toca sozinha três tarefas; que ela trabalha todos os dias.

TERCEIRA TESTEMUNHA: que conhece a autora da roça, pois morava lá;
que o marido da autora não trabalha fichado; que o marido da autora trabalha para ele
plantando; que o Paulo trabalha na fazenda Tacuí, de propriedade de Adilson Durão; que ele
trabalha na roça; que só trabalha nessa roça; que a autora trabalha nessa fazenda também,
plantando milho, todos os dias; que via a autora trabalhando todos os dias; que ninguém
ajudava a autora.

Diante dos depoimentos contraditórios e pouco esclarecedores das testemunhas;
considerando que não houve início de prova material consistente; além de considerar que em
seu depoimento pessoal a própria autora foi vacilante quanto à atividade rural exercida por
ela, não firmei convicção do efetivo trabalho como segurado especial durante todo o período
da carência.

Assim, entendo que por não haver prova material contemporânea ao labor rural
aliado à frágil prova testemunhal, o pleito autoral não merece guarida neste Juízo.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
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A sentença ora atacada combateu todos os pontos de irresignação da parte
autora de forma clara e exauriente.

 

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.

 

No entanto, a própria recorrente afirma em seu depoimento pessoal que sempre
exerceu a atividade rural, na companhia dos seus genitores e de seu cônjuge desde à época do
seu casamento.

 

Outrossim, na verdade, restou demonstrado que o seu cônjuge trabalha em
vínculos formais, como empregado rural, na maior parte do período de carência.

 

Com efeito, não há qualquer prova material, uma vez que somente trabalhava
com diária, bem como não há como se utilizar de prova emprestada do seu cônjuge, uma vez
que ele era empregado nas propriedades da região.

 

Outrossim, é importante ressaltar que há indícios de exercício de trabalho rural
pelo casal, em época remota, uma vez que a certidão de casamento, qualificou o cônjuge
varão como lavrador.

 

Contudo, o cônjuge, dentro do período de carência da Autora, passou a exercer
a atividade rural, com vínculo celetistas nas propriedades rurais região o que dificulta a
comprovação de que a Autora também exercia qualquer atividade laborativa de natureza não
eventual, uma vez deveria ter feito a prova em nome próprio.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 16



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 115/670

5000728-20.2019.4.02.5004 500000725565 .V2 JRJ17255© JRJ17255

Com efeito, as testemunhas ouvidas na audiência não foram coesas o suficiente
para atestar o exercício da atividade rural nos últimos anos, em razão da alteração de
residência da Autora, o que impossibilita a ampliação da eficácia prospectiva da prova
material anterior ao período.

 

Sendo assim, a Autora não comprovou a existência de atividade rural pelo
período de carência.

 

Assim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos
pela parte recorrente teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
sentença, não tendo ela apresentado outros elementos que justificassem a reforma da decisão,
motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 46 da Lei 9.099/95.

 

Voto por conhecer o recurso da Autora e a ele nego provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000725565v2 e do código CRC da72f752. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000728-20.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA PERPETUA GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS (OAB ES028678)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da Autora e a ele nego provimento. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760449v2 e do código CRC e1c3e9e4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002233-46.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA CORREIA FACHETTI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DESDE 27/06/1985. NECESSIDADE DE
INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME PRÓPRIO A PARTIR DA DATA DE
PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM NOME DO ATUAL COMPANHEIRO NA
QUALIDADE DE EMPREGADO URBANO EM VALOR SUPERIOR A UM
SALÁRIO MÍNIMO. AUSENCIA DO PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA DE 180
MESES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

 

 

Trata-se de recurso interposto pela parte Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões
recursais, alega, em síntese, que há início de prova material da atividade rural exercida pela
parte Autora, bem com as provas documentais não são contemporâneas aos fatos.

 

A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

 “(...)Por meio desta ação, sob o procedimento sumaríssimo da Lei n.
10.259/2001, MARIA FRANCISCA CORREIA FACHETTI (61 anos, nesta data) deduz
pedido de condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na obrigação de
conceder-lhe aposentadoria por idade (trabalhador rural), inclusive com o pagamento de
atrasados1.

A controvérsia tem por objeto este requerimento administrativo:

NB DER Motivo do indeferimento/cessação
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183.847.256-5 04/09/2018 Não cumprimento da atividade rural por
tempo equivalente à carência.

Tabela 1: objeto da controvérsia

Feita essa breve síntese, deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o
art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie por força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Considerações gerais

A aposentadoria por idade do trabalhador rural pressupõe que tenham sido
reunidos, até a DER, cumulativamente, estes requisitos:

i) a idade mínima de 60 anos, para homem, ou 55 anos, para mulher (Lei n.
8.213/91, art. 48, § 1º);

ii) o exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo
equivalente à carência (180 meses, ou, para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana
até 24 de julho de 1991, pelo prazo previsto no artigo 142 do mesmo diploma), exigindo-se,
ademais, que o labor campesino tenha sido exercido no período imediatamente anterior à data
em que alcançada a idade mínima ou à DER (Lei n. 8.213/91, arts. 25, II; 39, I; 48, § 2º; e
143; Lei n. 11.718/2008, arts. 2º e 3º; REsp 1.354.908/SP, representativo de controvérsia, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09/09/2015, DJe
10/02/2016; TNU, tema representativo de controvérsia n. 145, PEDILEF 0000643-
35.2011.4.03.6310/SP, julgado em 17/08/2016).

II.2. Vínculos previdenciários incontroversos

São incontroversos, para efeito de carência, 59 meses de atividade rural,
considerado(s) este(s) período(s) [Evento 9, PROCADM1, pp. 45/48]:

De Ate Natureza Carência
urbana

Carência
rural

Ativ.
Rur.

Acrésc.
L117182

(-) Meses3

21/11/2013 04/09/2018 rural 0 0 59 0 -
Na DER (04/09/2018) 0 0 59 0 -

Tabela 2: carência/atividade rural já reconhecida pelo INSS

II.3. Idade
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A autora nasceu em 15/07/1958 e, por efeito, na DER (04/09/2018), já alcançara
a idade mínima de 55 anos que se lhe era exigida para fins de obtenção de aposentadoria por
idade do trabalhador rural.

II.4. Atividade rural por tempo equivalente à carência

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

Então, só se pode computar, em substituição à carência, para a aposentadoria
por idade rural, o tempo de atividade rural integrante desse período imediatamente anterior,
não se admitindo, assim, o aproveitamento de tempo rural remoto.

Nesse sentido, as teses firmadas pela TNU sob os temas representativos de
controvérsia ns. 5, 21 e 145, sintetizadas no enunciado de súmula n. 54, daquele órgão, nesses
termos:

Para a obtenção de aposentadoria por idade rural, é indispensável o exercício
e a demonstração da atividade campesina correspondente à carência no período
imediatamente anterior ao atingimento da idade mínima ou ao requerimento administrativo.

[TNU, tema representativo de controvérsia n. 145, PEDILEF 0000643-
35.2011.4.03.6310/SP, julgado em 17/08/2016, trânsito em julgado em 19/09/2016]

Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

[TNU, verbete sumular n. 54]

Por esse critério legal, mostra-se útil à pretensão manifestada pela autora o
exame da atividade rural exercida nos interregnos de agosto/1998 a julho/2013 ou, ainda,
de outubro/2003 a setembro/2018, que correspondem ao período, equivalente à carência,
imediatamente anterior à data em que alcançada a idade mínima ou àquela em que requerido
o benefício, respectivamente, ressalvada a possibilidade de anteciparem-se os termos iniciais
daqueles interregnos para cobrir curtas descontinuidades, admitidas legalmente, desde que
não verificada, no caso concreto, a ruptura com o campo.
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Adverte-se, por isso, serem irrelevantes as alegações de exercício do labor
campesino em época remota, desde os doze ou quatorze anos de idade, ou desde a época das
núpcias, tão recorrentes neste Juízo.

Seja como for, a comprovação do exercício da atividade rural, por tempo
equivalente à carência, faz-se por prova documental plena ou, pelo menos, por um início
razoável de prova material, corroborado por prova testemunhal.

Posto figure inadmissível a prova exclusivamente testemunhal (STJ, enunciado
de súmula n. 149), não é, por outro lado, necessário que a prova documental cubra todo o
período equivalente carência, podendo ser "projetada" para tempo anterior ou posterior àquele
a que se refere, desde que contemporânea à época dos fatos a provar (TNU, enunciado de
súmula n. 34).

No que respeita ao início de prova material exigido, é pacífica a jurisprudência
do STJ de que o rol do art. 106 da Lei n. 8.213/91 é meramente exemplificativo (STJ, AgRG
no REsp n. 1.073.730/CE), sendo admissíveis, portanto, além dos ali previstos, outros
documentos hábeis à comprovação do exercício da atividade campesina.

Entretanto, precisamente porque se contenta com apenas um início razoável de
prova material, a comprovação do exercício da atividade rural, para fins previdenciários,
pressupõe prova testemunhal firme e coerente.

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

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

Pois bem.

Neste caso, embora sustente que se manteve, exclusivamente, do trabalho rural
exercido o ano de 1980 até os dias atuais, a autora não faz prova do que alega.
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Note-se:

A autora é beneficiária de pensão por morte desde 27/06/1985 [Evento 9,
PROCADM1, pp. 31 e 35]. Assim, nos 28 anos que antecederam à data em que alcançou a
idade mínima para a aposentadoria por idade rural (isto é, desde 1985 até 2013), é certo
que, ao menos em parte, sustentou-se da renda advinda da pensão por morte instituída pelo
finado marido.

A condição de pensionista, por si só, não afasta a possibilidade de que a autora
tenha efetivamente trabalhado no campo, como sustenta, obtendo de tal ocupação renda que,
somada à do benefício previdenciário, mostrou-se indispensável ao seu sustento.

Contudo, da autora – como, de resto, de qualquer pessoa que alega, para fins
previdenciários, viver do trabalho rural – exige-se a demonstração de que o labor campesino
foi, de fato, exercido de modo indispensável ao sustento próprio ou ao do grupo familiar.

Isso, porém, não está demonstrado, nestes autos.

Com efeito, excetuados os 59 meses de atividade rural incontroversos
(transcorridos a partir de 2013), a requerente não traz a estes autos nenhum documento apto a
demonstrar que, de fato, exerceu o labor campesino, de modo indispensável ao seu sustento, a
partir do ano de 1985. As notas de produtor incluídas no Evento 14, PET2 dizem respeito ao
tempo rural já reconhecido administrativamente.

Noutro giro, tem relevância, também, neste caso, o fato de o atual companheiro
ter trabalhado desde setembro/2001 até agosto/2013 como empregado. O trabalho nessa
condição é exercido em caráter individual, de maneira que não se pode presumir a condição
de empregada (ou diarista) da autora a partir da condição de empregado do marido. A
condição de um membro do grupo familiar estende-se a outro apenas na hipótese em que o
trabalho é exercido em regime de economia familiar (e não individualmente), o que
geralmente sucede quando se trata de segurado especial.

Assim, a ausência de documento apto a comprovar, minimamente, a condição
de diarista ou empregada rural, ou mesmo segurada especial, por todo o período em que se
alega trabalho exercido nessa condição (desde o ano de 1980) e, para mais, o fato de que a
requerente é benefíciaria, desde 1985, de pensão por morte instituída pelo finado marido são
circunstâncias que, examinadas conjuntamente, obstam o reconhecimento de que a autora
efetivamente viveu do trabalho no campo, senão apenas da renda obtida do benefício
previdenciário, naqueles 28 anos que antecederam à data em que alcançou a idade mínima de
55 anos para a aposentadoria por idade rural.
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Nesse panorama, inexistindo prova firme e coerente da atividade campesina
desenvolvida, como alegado, no período, equivalente à carência, imediatamente anterior
àqueles dois marcos relevantes (idade mínima ou DER), como exigem os arts. 48, §§ 1º e 2º,
142 e 143 da Lei n. 8.213/91, a autora não faz jus à aposentadoria por idade rural pretendida.

Expostas as razões anteriores, não há qualquer outro vínculo previdenciário a
ser somado àqueles já computados administrativamente.

De concluir-se que, até a DER (04/09/2018), a autora não cumprira todos os
requisitos para a obtenção da aposentadoria por idade pretendida, impondo-se a rejeição dos
pedidos.

III. Dispositivo

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

 

            É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Consigne-se, ainda, que a circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades
concomitantes, para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida
com a exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012). Registre-se também que a
jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC
50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

 

 No caso, a autora, nascida em 1958, cumpriu o requisito etário em 2013
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n.º 54 da TNU.

 

 

Como se observa, há início de prova documental no sentido que a parte Autora
exerceu alguma atividade rural, na companhia do seu atual companheiro, tendo o INSS
homologado o período a partir de 21/11/2013, após o fim do último vínculo empregatício do
mesmo.

 

Com efeito, entendo que a sua caracterização como segurada especial se
encontra afastada, por todo o período de carência, uma vez que a Autora percebe pensão por
morte, no período posterior ao óbito de seu cônjuge, em 27/06/1985.
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Com efeito, cumpre ressaltar que, em recente julgamento, na sessão ocorrida no
dia 30/01/2019, esta Colenda 1ª. Turma Recursal/ES, por unanimidade, em consonância com
o voto do Relator Dr. Pablo Moraes, nos autos do Processo n. 0015128-54.2017.4.02.5050/01,
fixou o seguinte entendimento:

 

 

 

“(...) II.3.A sentença exauriu a causa, em termos probatórios. Demonstrou que a
autora não era meeira (segurada especial), mas diarista.

O segurado diarista é, de fato, qualificado pela lei como contribuinte individual,
tal qual apontou a sentença.

Ocorre que a jurisprudência – provavelmente por conta da notória
hipossuficiência do diarista, o que em muito lhe dificulta prover o regular recolhimento de
contribuições – passou a equiparar o diarista (bóia-fria) como segurado especial.

Assim o fez tanto a TNU (PEDILEF 201072640002470,  DOU 20/09/2013 pág.
142/188) quanto o STJ (REsp n.º 1667753/RS, 2ª Turma. DJe 14/11/2017).

A equiparação do diarista ao segurado especial se dá pela fragilidade econômica
do referido trabalhador. Isso restou patenteado, por exemplo, no julgamento do REsp
1762211 / PR, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO.   RECURSO  ESPECIAL.  ENQUADRAMENTO  DO 
TRABALHADOR BÓIA-FRIA.  EQUIPARAÇÃO  AO  SEGURADO  ESPECIAL. ART.
11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição
de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o  inciso  VII  do  art.  11  da  Lei 
8.213/1991,  no que tange aos requisitos    necessários    para    a    obtenção   de   benefícios
previdenciários.

 2.  Exigindo-se,  tão  somente,  a apresentação de prova  material,  ainda  que 
diminuta,  desta  que  corroborada por robusta  prova  testemunhal, não havendo que se falar
em necessidade de   comprovação  de  recolhimentos  previdenciários  para  fins  de
concessão  de  aposentadoria  rural  (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN,  DJe  19.12.2012).
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3. É inegável que o trabalhador bóia-fria   exerce  sua  atividade  em  flagrante 
desproteção,  sem qualquer  formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que
demonstra  a  total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições
previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ – 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL 2018/0218104-5. DJe 07/12/2018).

 

Note-se que a lei prevê uma contribuição que deve ser paga pelo segurado
especial, incidente sobre a receita bruta obtida com a venda de sua produção (artigo 25, I, da
Lei 8.212/91).

Ao equiparar o diarista ao segurado especial, nenhuma contribuição será viável
cobrar-lhe, visto que ele não obtem receita oriunda de comercialização de sua produção (a
produção não é dele, é de outrem em favor de quem labora).

Nesse contexto, tal entendimento jurisprudencial imputou caráter nitidamente
assistencial ao benefício de aposentadoria por idade quando o mesmo é concedido a um
diarista (bóia-fria).

Dentro de tal contexto, sendo ele equiparado pela jurisprudência ao segurado
especial, a exceção prevista na parte final do inciso I do § 9º do artigo 11 da Lei 8.213/91.

Por conseguinte, uma vez que a parte autora recebe desde 1989 pensão por
morte decorrente do falecimento de seu marido (fl. 25), nota-se que o caráter assistencial
do benefício pretendido – dado implicitamente pela jurisprudência, quando concede
aposentadoria por idade a diaristas que nunca recolheram contribuições –, é
inteiramente inexistente no caso concreto.

Pelas razões expostas – divergindo da razão de decidir adotada na sentença – o
recurso da autora não deve ser acolhido.

Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte
autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto
que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica
suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”(...)”
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           Sendo assim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora
desde 1985, não há como se reconhecer a qualidade de segurada especial no período anterior
ao preenchimento do requisito etário, em 2013 ou antes do requerimento administrativo, em
2018, uma vez que não há qualquer prova material em seu nome, assim como o atual
companheiro da Autora percebeu renda de natureza urbana, em valor superior a um salário
mínimo, no extenso período de setembro de 2001 a agosto de 2013.

 

         Com efeito, a parte Autora necessitava comprovar o exercício da atividade
rural, em período em que a Autora já estava em gozo do benefício de pensão por morte, em
tempo insuficiente.

 

Outrossim a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual previsto no
art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar que laborou na qualidade de segurada especial
por período suficiente ao preenchimento da carência do benefício pretendido, no momento
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

 

Voto por conhecer o recurso da Autora e a ele nego provimento. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000728130v2 e do código CRC a9af4db6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002233-46.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA CORREIA FACHETTI (AUTOR)
ADVOGADO: PATRÍCIO CIPRIANO (OAB ES012708)
ADVOGADO: PETERSON CIPRIANO (OAB ES016277)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da Autora e a ele nego provimento. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760451v2 e do código CRC 4b519561. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005288-11.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MADALENA MARIA DAS GRACAS MENEGARDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. NECESSIDADE DE
PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA DE 1998 A 2013 OU DE 2003 A 2018.
CONJUGE DA PARTE AUTORA SEGURADO URBANO E APOSENTADO
INVALIDEZ DESDE 2006, NO VALOR ATUALIZADO DE R$1.388,23 (INFERIOR A
DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS). INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DO
CONJUGE E DO SOGRO ANTERIOR AO PERÍODO DE CARÊNCIA.
NECESSIDADE DE PROVAS DOCUMENTAIS EM NOME PRÓPRIO PARA O
PERÍODO DE CARÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL INCOSISTENTE. RECURSO
DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

 

Sumário da controvérsia: a parte demandante pretende a concessão de
aposentadoria por idade rural desde 21/11/2018.

 Sentença: julgou improcedente o pedido, vez que restou comprovado exercício
de atividade urbana pelo cônjuge do Autor, inclusive aposentado invalidez, bem como pela
inconsistência da prova testemunhal ouvida em audiência.

Razões da parte recorrente: há farta prova documental que comprova o exercício
da atividade rural pela Autora pelo tempo correspondente à carência, desde o seu casamento,
pelo menos, em 1983, na propriedade dos seus sogros em Rio Novo do Sul/ES; que o
exercício de atividade urbana por seu cônjuge, em Vitória/ES, não afastou a autora da
propriedade rural da famiíla.

VOTO

Sabe-se que a parte autora nasceu em 1958 e que requereu a aposentadoria por
idade em 21/11/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício em 2013 (55 anos),
quando a carência exigida era 180 meses/contribuições.
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A controvérsia recursal se baseia na sua qualificação como rural – segurada
especial. De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural, sendo suficiente a apresentação de início de prova
material, desde que validada por prova testemunhal idônea. Tal, no entanto, não pode ser
considerado para o caso, ainda que suas testemunhas tenham afirmado seu labor rurícola.

 

 

Isso porque, contrários à pretensão, o fato de seu conjuge ao longo de todo o
período de carência que a parte autora necessita comprovar (1998 a 2013 e de 2003 a 2018),
exerceu atividade urbana, como empregado, tendo se aposentado na modalidade invalidez
ainda no ano de 2006, com remuneração no valor atualizado de R$1.388,23, com fixação de
residência na Capital do Estado, faz com que a Autora produza início de prova material em
nome próprio, o que não ocorreu.

 

Quanto ao complemento e renda urbana do marido, frise-se que a aferição não
deve recair somente sobre ele, mas sim e principalmente sobre ela. É que, em regra, o
trabalho urbano desenvolvido por membro da família não desqualifica os demais, logo,
aquele desenvolvido pelo marido da autora não poderia prejudicá-la – mas isso somente
quando os valores auferidos não são de grande monta/expressivos.

 

Nesse sentido:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA.
ATIVIDADE RURAL. COMPROVAÇÃO. ROL DE DOCUMENTOS
EXEMPLIFICATIVO. ART. 106 DA LEI 8.213/91. DOCUMENTOS EM NOME DE
TERCEIRO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA ART. 143 DA LEI 8.213/91.
DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA POR MEMBRO DA
FAMÍLIA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
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 I - O rol de documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural,
inscrito no art. 106, parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não
taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos previstos no mencionado
dispositivo.

 II - Na hipótese dos autos, houve o necessário início de prova material, pois a
autora apresentou documentos em nome do marido, o que também lhe aproveita, sendo
despicienda a documentação em nome próprio, nos termos da jurisprudência desta Corte.

III - Consoante dispõe o artigo 143 da Lei 8.213/91, o trabalhador rural
enquadrado como segurado obrigatório, na forma do artigo 11, VII da Lei em comento, pode
requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos,
contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que descontínua, o que restou comprovado pela Autora.

 IV - Este Superior Tribunal de Justiça considera que o exercício de atividade
remunerada por um dos membros da família, mesmo que urbana, não descaracteriza a
condição de segurado especial dos demais.

V - Agravo interno desprovido. (ADRESP 200900619370, GILSON DIPP, STJ
- QUINTA TURMA, DJE DATA:22/11/2010.)

 

 

No caso, malgrado o cônjuge da Autora auferir menos de dois salários mínimos
mensais, a alegação do exercício da atividade rural na propriedade rural dos sogros, em Rio
Novo do Sul/ES, não se sustentou diante da prova testemunha.

 

Com efeito, a Autora não apresentou qualquer início de prova material em seu
nome, sendo que o contrato de parceria agrícola assinado em 2000 com o seu sogro, não
possui reconhecimento de firma, bem como equivale à prova testemunhal.

 

Por fim, não há como rechaçar a conclusão exarada na sentença ora recorrida de
que a prova testemunhal não houve por confirmar o exercício da atividade rural até a presente
data. Pelo contrário, é possível perceber o afastamento do casal do efetivo exercício do labor
rural na propriedade da família, possivelmente desde 1993, com o início do labor urbano pelo
cônjuge da Autora e pela fixação da residência em Vitoria/ES.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 18



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 132/670

5005288-11.2019.4.02.5002 500000725147 .V2 JRJ17255© JRJ17255

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da
agricultura, da pesca ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual
o pagamento do tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em
regra, somente os parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao
benefício, o que não é o caso dos autos.

 

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de
contribuição, a parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir
seu benefício. Não se nega a sua condição de meeira, mas na condição de segurada individual
e não segurada especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a exação previdenciária
prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de Custeio, o que não foi
feito.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000725147v2 e do código CRC 5b8fb42e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005288-11.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MADALENA MARIA DAS GRACAS MENEGARDO (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)
ADVOGADO: VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU (OAB ES027432)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000783523v2 e do código CRC 5b159db5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000496-08.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES GARUZZI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, que (i) é segurada da
Previdência Social, contando atualmente com 59 anos de idade, nascida em 03/03/1961 e, nas
últimas décadas, se dedicou a labor rural, (ii) em 22/03/2017, requereu a concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural, benefício NB 176.583.242-7, o qual foi negado
sob o argumento de que não teria sido comprovado o efetivo exercício da atividade rural, (iii)
 sempre trabalhou na condição de pequena proprietária rural em regime de economia familiar
com seu esposo (Luiz Alberto Garuzzi), cuja área em que trabalham, no total, é inferior a 4
 módulos rurais, pois, nas escrituras de compra e venda em anexo, o esposo  é proprietário na
condição de condômino, havendo 3 imóveis rurais e dois deles (área I e II abaixo), conforme
Certidão de Inteiro Teor do Cartório de RGI, foram divididos em proporção de 25% para cada
pessoa, no total de 4 pessoas, ao passo que uma área menor (área III abaixo), adquirida por 3
pessoas, foi dividida em proporção de 33,33% para cada pessoa, (iv) apresentou diversos
documentos demonstrando a qualidade de segurada especial, (v) a prova testemunhal
corroborou que o esposo não só trabalhou como motorista, como o casal exerce
permanentemente a atividade rural, (vi) a certidão de casamento foi lavrada em 23/01/1981,
ou seja, há cerca de 40 nos e a referido menção no documento não tem o condão de
desqualificar toda uma vida de trabalho no campo em regime de economia familiar, (vii)
todas as testemunhas informaram o exercício rural, durante uma época, com lavoura de café 
e gado, cujo leite é utilizado para  produzir queijos artesanais, (viii) a propriedade de veículo
automotor por si só, não é suficiente para comprovar que não se enquadra na condição de
segurado especial, (ix) ela e o marido possuem uma caminhonete antiga  (que está fora linha 
desde a década de 90 – Ford F1000), de titularidade do pai falecido do esposo, tanto é
verdade que o referido veículo nem sequer foi identificado nas buscas realizadas pela
autarquia, (x) como se trata de um bem deixado como herança pelo pai falecido do esposo,
seus irmãos também fazem uso do referido veículo no labor rural, (xi) já com relação ao
veículo Toyota Corolla, que foi adquirido usado, por si só, não tem o condão de desqualificar
o regime de economia familiar exercido por ela e seu esposo durante toda vida, pois eles
possuem necessidades para locomoção, e (xii) o referido veículo tem mais utilidade na esfera
da essencialidade do que do lazer.
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Contrarrazões da parte contrária (Evento 33). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).
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Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
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certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 19



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 138/670

5000496-08.2019.4.02.5004 500000708058 .V15 JES10515© JES10515

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
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termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do tamanho da propriedade rural

A respeito do tamanhado da propriedade rural (nos casos de pequeno produtor
rural), deve-se frisar que a Lei n. 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei
8.313/1991, dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que explore
atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural
explorada tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado
como segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para regular fatos anteriores
ao início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo de
serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de
quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser qualificado como segurado
especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".

Do caso concreto

No caso, a parte autora, cumpriu o requisito etário em 3/3/2016, devendo
comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo período de
180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento administrativo (art. 39,
I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou,com a inicial, dentre outros, os seguintes documentos:

(i) certidão de casamento celebrado em 23/2/1981, qualificando o marido Luiz
Alberto Garuzzi como motorista e ela como secretária;

(ii) boleto de energia elétrica em nome do marido, datado em 3/2019,
sinalizando a residência na Rua Cesar Sarcinelli, 12, Vila Nova, Aracruz/ES;

(iii) espelho do CNIS em nome da autora demonstrando a ausência de vínculos
empregatícios e contribuições ao sistema previdenciário;
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(iv) declaração de ativididade rural expedida pelo sindicato de trabalhadores
rurais em 24/3/2017;

(v) ficha comercial, expedida pela empresa Viviane Modas Ltda.,  relativa a
2008/2010, qualificando a autora como lavradora e consignando sua residência no Córrego
das Pedras, Aracruz/ES;

(vi) certidão, expedida pela Justiça Eleitoral em 22/3/2016, qualificando a
autora como trabalhadora rural;

(vii) cadastro de agricultor familiar datado em 30/3/2016 consignando a autora e
o marido como beneficiários;

(viii) cartão de vacinação, expedido em 2013, qualificando a autora como
lavradora;

(ix) cadastro individual, expedido em 10/7/2014 pelo SUS, qualificando a
autora como lavradora;

(x) histórico escolar da filha, subscrito em 13/1/1997, qualificando o marido
como pecuarista e a autora como dona de casa;

(xi) histórico escolar do filho, subscrito em 30/12/1997, qualificando o marido
como agricultor autônomo e a autora como do lar;

 (xii) certificado de cadastro de imóvel rural relativo a 2014-2010 demonstrando
que o marido é proprietário do Sítio Fortaleza, localizado em Pelado, Aracruz/ES. com
3,5750 hectares;

(xiii) certificado de cadastro de imóvel rural relativo a 2010-2014 demonstrando
que o marido é coproprietário do imóvel rural Monte Serrat, localizado a 0,3 km de Taquaral,
Aracruz/ES. com 40,6000 hectares;

(xiv) DARF relativo a 2016 demonstrando que o marido é proprietário do
imóvel rural Córrego das Pedras, localizado em Córrego das Pedras, Aracruz/ES. com
42,7000 hectares.

Como se observa, a certidão de casamento, celebrado em 1981, qualificam o
marido da autora como motorista e ela como secretária. Os históricos escolares dos filhos,
datados em 1997, qualificam o marido como pecuarista/agricultor autônomo e e a autora
como dona de casa/do lar. Os demais documentos que qualificam a autora como lavradora
são contemporâneos à data do requerimento administrativo (a partir de 2013). 
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Além disso, constam vários documentos demonstrando que o marido da autora é
proprietário de diversas áreas rurais (não obstante ser coproprietário, elas são bem extensas),
sendo que há indícios de que o casal reside em zona urbana (Rua Cesar Sarcinelli, 165,
Aracruz/ES). Consta também, nos autos, que o marido é proprietário de um veículo
automotor da marca/modelo Toyota Corolla, ano 2017/2018  (Evento 16, PET10).

Não obstante o fato de a autora e o marido se dedicarem ao trabalho no campo,
seja na agricultura, seja na pecuária, produzindo produtos agrícolas e leite/queijo, os
elementos dos autos demonstram que não se trata de labor rural de subsistência, possuindo a
autora capacidade contributiva, o que afasta a alegada  qualidade de segurada especial.

Dessa forma, deve ser indeferido o pedido de aposentadoria rural, pois a autora
não comprovou o exercício de atividade rural sob o regime de economia familiar. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000708058v15 e do código CRC 101de4f6.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000496-08.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES GARUZZI (AUTOR)
ADVOGADO: ACLIMAR NASCIMENTO TIMBOÍBA (OAB ES013596)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760475v2 e do código CRC 96d2b41c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002562-58.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARLETE ARAUJO NUNES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "averbar, para fins de carência, a atividade
rural exercida pela requerente nos períodos de 15/08/2013 a 15/08/2018 e 27/09/2018 a
08/05/2019 [DER]".

Em suas razões recursais (Evento 21), alega, em síntese, (i) que o depoimento
do senhor ANTONIO JOSÉ GAVA não corresponde com a realidade, vez que trabalhou de
2001 até 2013 na FAZENDA NOVA ANCHIETA com contrato verbal, e de 2013 até a
presente data na FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, fato este que não foi citado
pelo senhor ANTONIO JOSÉ GAVA em seu depoimento; (ii) que há um erro material no
contrato de parceria agrícola formalizado no ano de 2013, já que a propriedade objeto do
contrato referente ao período verbal (2001/2013) era a FAZENDA NOVA ANCHIETA e não
a FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA pois, de fato, passou a trabalhar na
FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, a partir do ano de 2013, quando foi
formalizado o contrato de parceria agrícola; (iii) não pode prosperar a alegação do MM juiz
de piso de que não faz jus ao benefício pelo fato de não ter apresentado documentos que
provassem o labor rural no período de 2001 à 2013, haja vista que as testemunhas
confirmaram o labor da autora neste período; e (iv) caso seja necessário, que seja designada
audiência para oitiva do senhor ANTONIO JOSÉ GAVA, para quem trabalha na condição de
PARCEIRA AGRÍCOLA, desde o ano de 2001 até a presente data.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 28).  

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.
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O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
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labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).
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A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do diarista (boia-fria)

Por fim, cabe salientar que o exercício de atividade campesina na condição de
diarista não desnatura a sua caracterização de segurado especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA
POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento de que a
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concessão do benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo em que o segurado
preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por
idade rural. 2. A autora nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984,
quando ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício.
Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971 no ano de 1994, quando
não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese, portanto, há de ser aplicada a Lei nº
8.213/91. Convém registrar ainda que o pedido de aposentadoria por idade foi formulado em
29/02/1996, e indeferido pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de
atividade rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos consubstanciam o
início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação de atividade rural, tendo a
parte autora preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi
apresentada a certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A qualificação da
mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento não desconfigura sua
condição de segurada especial, seja porque na maioria das vezes acumula tal
responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em se tratando de labor rural
desenvolvido em regime de economia familiar, a condição de lavrador do marido contida no
documento estende-se à esposa. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no tocante à comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui início razoável
de prova documental para fins de comprovação de tempo de serviço, eis que a qualidade de
segurado especial do marido se estende à esposa por presunção, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória. 6. A autora juntou certidão de nascimento do
seu filho, com data de 20/08/1955, atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992,
com anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996; cópia do
ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova material, conjugada com os
depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato de a autora ter trabalhado no meio rural,
sendo suficientes para comprovar o cumprimento do requisito temporal, necessário à
concessão da aposentadoria rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no
âmbito rural, não descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

Na mesma direção é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega provimento. [...] (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5), Relator Ministro OG Fernandes, STJ,
07/11/2017).
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Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 07/05/1964, cumpriu o requisito etário em
07/05/2019, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1):

(i) Carteira de identidade emitida por sindicato rural constando filiação em
29/06/2018;

(ii) Contrato de parceria agrícola firmado entre a parte autora e seu cônjuge,
NATALÍCIO DIAS NUNES, com o proprietário rural ANTONIO JOSE GAVA, em
15/08/2013, com vigência até 15/08/2018;

(iii) Contrato de parceria agrícola firmado entre a parte autora e seu cônjuge,
NATALÍCIO DIAS NUNES, com o proprietário rural ANTONIO JOSE GAVA, em
27/08/2018, com vigência até 27/08/2023;

(iv) Ficha de matrícula escolar do filho da parte autora, datada em 11/12/1996,
constando a profissão e lavradora da parte autora;

(v) Ficha de matrícula escolar da filha da parte autora, datada em 08/02/2000,
constando a profissão e lavradora da parte autora;

Ainda, em audiência realizada em 13/02/2020, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, concluo, assim
como o Juízo de origem, que restou devidamente comprovado o labor rurícola da parte autora
(segurado especial) somente a partir da assinatura do contrato de parceria agrícola
em 15/08/2013.

Insta registrar que a ressalva de contrato verbal, que consta no contrato de
parceria agrícola apresentado pela parte autora, não guarda contemporaneidade com os fatos
declarados no referido documento, o que a torna ineficaz para comprovar o aludido período
“verbal”.
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Não se desconhece que o início de prova material, para ser considerado 
contemporâneo, pode ter sido formado em qualquer momento ao longo do intervalo que se
pretende comprovar, uma vez que a sua eficácia probatória pode ser estendida 
prospectivamente ou retroativamente, se conjugado com prova testemunhal convincente e
harmônica.

Entretanto, no presente caso, o período que se pretende comprovar por prova
exclusivamente testemunhal é extenso, sendo certo que a prova testemunhal colhida não se
revela suficiente para estender retroativamente a eficácia do escasso início de prova material
apresentado anterior a 2013, haja vista as contradições apresentadas pelas testemunhas,
conforme devidamente expresso na Sentença.

Ainda, o próprio parceiro rural, proprietário da fazenda, em seu depoimento,
houve por afirmar que o contrato de parceria somente teria começado em 2013, o que
afastaria a existência de celebração real desde 2001.

Com isso, a Sentença ora guerreada deve ser mantida sem retoques.

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000707770v13 e do código CRC e7c76c03. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002562-58.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ARLETE ARAUJO NUNES (AUTOR)
ADVOGADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO (OAB ES006985)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760477v2 e do código CRC 0e14a7ec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000060-49.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ESTER MARIA DELFINO MACHADO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 25), alega, em síntese, (i) que trabalhou como
diarista em período anterior a 2002, que a autora sempre viveu em zona rurais e sempre
desempenhou atividade campesinas; (ii) no que diz a respeito ao período posterior 2011, a
autora não pode mais desempenhar as mesmas funções de antes devido ao um problema de
saúde e impossibilitava a exercer atividades rurais, que na sua grande maioria são atividades
pesadas e desgastantes; (iii) que nunca deixou de residir em propriedades rurais, o que ocorre
é que nos últimos anos diminuiu a carga de trabalho devido a sua saúde, porém, nunca deixou
de exercer atividades rurais.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 27). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.
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Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
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espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
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respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do empregado rural

O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de
empregado(a) rural não impede que ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário
em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão do art. 48, §1°,
da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou
segurados especiais.

Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com
que a aposentadoria pleiteada  tenha natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo
urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade etário a ser
preenchido é de 60 (sessenta) anos, e não de 65 (sessenta e cinco) anos (no caso, homem),
devendo, portanto, comprovar o preenchimento da carência necessária para a obtenção do
benefício de aposentadoria por idade rural.

Do caso concreto
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No caso, a parte autora, nascida em 09/08/1962, cumpriu o requisito etário em
09/08/2017, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1):

(i) CTPS assinada por HÉLIO OTTONI FONTES E OUTROS (Fazenda
Caiçaras, cargo: trabalhador rural), com data de admissão em 07/07/1985, não tendo sido
registrada a data de saída, mas com registros de alterações salariais entre 01/11/1985 e
01/06/1987; 

(ii) CTPS assinada (cargo: trabalhadora rural) constando vínculo de emprego
com a SOCIEDADE CACAUICULTORA RIO DOCE LTDA. de 01/08/2002 a 06/07/2011; e

(iii) Certidão de casamento contraído em 12/12/1980 com EDISIO RIBEIRO
MACHADO, constando a qualificação de seu cônjuge como lavrador.

Ainda, em audiência realizada em 24/04/2019, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora sempre exerceu atividades rurícolas, pelo menos desde 12/12/1980, ocasião em que se
casou com EDISIO RIBEIRO MACHADO, inicialmente na qualidade de diarista na Fazenda
Caiçaras até 31/07/2002, uma vez que de 01/08/2002 a 06/07/2011 exerceu seu labor
campesino sob o vínculo de empregada rural na SOCIEDADE CACAUICULTORA RIO
DOCE LTDA.

  A prova testemunhal foi suficiente e harmônica para ampliar a eficácia dos
documentos apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.

De igual modo, restou devidamente demonstrado o labor campesino da parte
autora em regime de economia familiar, juntamente com seu esposo, sem a contratação de
empregados ou diaristas acima do limite legal. Tampouco há dúvidas de que a renda da
família provém somente do trabalho rural, configurando o regime de subsistência necessário à
caracterização do segurado especial.

Contudo, a parte autora, em seu recurso, afirmou que "no que diz a respeito ao
período posterior 2011, a autora não pode mais desempenhar as mesmas funções de antes
devido ao um problema de saúde e impossibilitava a exercer atividades rurais, que na sua
grande maioria são atividades pesadas e desgastantes".

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 21



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 158/670

5000060-49.2019.4.02.5004 500000705986 .V14 JES10873© JES10873

Além disso, na petição de Evento 19, requereu "a juntada de laudos médicos,
no qual comprova que a autora desde 2012 não pode mais exercer sua atividade de
trabalhadora rural por causa dos graves problemas cardíacos".

Com isso, a recorrente não faz jus à concessão da benesse pleiteada, pois
conforme devidamente fundamentado na Sentença:

Todavia, como informado pela própria autora em seu depoimento pessoal, ela trabalhou na
roça até o ano de 2011, quando então se afastou, permanecendo apenas com os afazeres
domésticos.

Assim, como se afastou do trabalho no campo ainda em 2011, e alcançou a idade mínima de
55 anos apenas em 09/08/17, cerca de seis anos depois, requerendo o benefício em 13/08/18,
aproximadamente sete anos após o desligamento definitivo do meio rural, a autora não
cumpriu o pressuposto relativo ao exercício do labor campesino “no período imediatamente
anterior”, como exigem os arts. 39, I, 48, § 2º, 55, § 3º, e 143, todos da Lei n. 8.213/91.

Logo, em razão da ausência de exercício da atividade rural no período imediatamente
anterior à data em que alcançado o requisito etário ou em que protocolizado o requerimento
administrativo, o pedido da autora não merece prosperar. (gn)

Com efeito, ainda que haja óbice legal à concessão do benefício de
aposentadoria por idade, a parte autora faz jus à averbação da atividade rural (segurado
especial) referente ao período que restou comprovado em que exerceu o labor rurícola como
diarista na Fazenda Caiçaras, qual seja, de 12/12/1980 a 31/07/2002.

Por fim, cabe salientar que o exercício de atividade campesina na condição de
diarista não desnatura a sua caracterização de segurado especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA
POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento de que a
concessão do benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo em que o segurado
preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por
idade rural. 2. A autora nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984,
quando ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício.
Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971 no ano de 1994, quando
não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese, portanto, há de ser aplicada a Lei nº
8.213/91. Convém registrar ainda que o pedido de aposentadoria por idade foi formulado em
29/02/1996, e indeferido pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de
atividade rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos consubstanciam o
início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação de atividade rural, tendo a
parte autora preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi
apresentada a certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
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autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A qualificação da
mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento não desconfigura sua
condição de segurada especial, seja porque na maioria das vezes acumula tal
responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em se tratando de labor rural
desenvolvido em regime de economia familiar, a condição de lavrador do marido contida no
documento estende-se à esposa. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no tocante à comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui início razoável
de prova documental para fins de comprovação de tempo de serviço, eis que a qualidade de
segurado especial do marido se estende à esposa por presunção, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória. 6. A autora juntou certidão de nascimento do
seu filho, com data de 20/08/1955, atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992,
com anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996; cópia do
ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova material, conjugada com os
depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato de a autora ter trabalhado no meio rural,
sendo suficientes para comprovar o cumprimento do requisito temporal, necessário à
concessão da aposentadoria rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no
âmbito rural, não descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

Na mesma direção é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega provimento. [...] (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5), Relator Ministro OG Fernandes, STJ,
07/11/2017).

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar a averbação do tempo de atividade rural (segurado
especial) no período de 12/12/1980 a 31/07/2002. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000705986v14 e do código CRC cbb4b7f2. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 21



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 161/670

5000060-49.2019.4.02.5004 500000760502 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000060-49.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ESTER MARIA DELFINO MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CAMPANA FIOROT (OAB ES014617)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação
do tempo de atividade rural (segurado especial) no período de 12/12/1980 a 31/07/2002. Sem
custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760502v2 e do código CRC aaecb957. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005113-17.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que, ao
julgar procedente a pretensão inicial, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de 500 reais.

Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, injustiça na fixação de
multa diária já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não fosse digno de
confiança e consideração.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

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

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675274v4 e do código CRC 7b05078e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005113-17.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760602v2 e do código CRC 50b47963. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008347-10.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: CATARINA CLEMENTE DE MELO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. SEGURADO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PERÍODO RURAL DE 24/08/1985 a 21/10/1997. INÍCIO DE PROVA MATERIAL DE
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, AINDA, NO PERIODO DE 12 ANOS ATÉ A
DATA DO SEU CASAMENTO (1975). CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NO PERIDO
DE 2007 A ATÉ A DER. TEMA 1007, DO STJ. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO
DO TEMPO RURAL REMOTO. RAZÕES RECURSAIS ADSTRITAS À
COMPROVAÇÃO DE DESCONTINUIDADE. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido para condenar o INSS a pagar à autora o benefício de aposentadoria por idade,
incluídas as prestações vencidas desde o indeferimento do requerimento formulado
administrativamente.

 

O recorrente alega que na r. sentença, o Juízo determina o computo do tempo de
serviço rural sem contribuições afastado (desconectado) com o período imediatamente
anterior ao implemento da idade ou à data do requerimento administrativo, razão pela qual
pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por
idade.

 

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

 

É o relatório.
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VOTO

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

 

O benefício de aposentadoria rural por idade é concedido ao segurado especial,
nos termos do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, que tenha idade mínima de 60 anos, se homem,
e 55 anos, se mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar
(§1º), em atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência
exigida, sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n.
8.213/91).

 

 O direito à aposentadoria passa a integrar o patrimônio jurídico do sujeito
quando preenchidos os requisitos para a sua fruição, tal como veiculado pelo enunciado n.
359, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que também é aplicável aos
segurados no Regime Geral da Previdência Social, conforme o decidido - em regime de
repercussão geral - no RE 630.501/RS (Pleno, Rel. p/acórdão Min. Marco Aurélio, DJE
23.08.2013).

 

O início de prova material não precisa contemplar todo o período de exercício
de atividade rural. Aplicação do enunciado nº 14 da TNU (“Para a concessão
de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”).

 

Contudo, conforme entendimento sedimentado pela TNU, o início de prova
material, para ser considerado contemporâneo, pode ter sido formado em qualquer momento
ao longo do intervalo que se pretende comprovar, uma vez que a sua eficácia probatória pode
ser estendida prospectivamente ou retroativamente, se conjugado com prova testemunhal
convincente e idônea.
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A comprovação do exercício da atividade rural ou pesqueira constitui, porém,
desafio maior ao julgador, uma vez que a apreciação dos elementos trazidos à formação de
sua convicção deve considerar as dificuldades patentes do trabalho desempenhado pelo
rurícola ou pescador que raramente possui ampla documentação de sua atividade laborativa.

 

 Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, no
enunciado 149 de sua súmula, que a prova exclusivamente testemunhal não basta à
comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário, deve
ser rejeitada a aplicação literal do art. 106, da Lei nº 8.213/91, cujo rol de documentos é
meramente exemplificativo, e não taxativo, conforme amplamente reconhecido pela
jurisprudência.

 

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PORIDADE.TRABALHADORA R
URAL. ATIVIDADE LABORAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA TESTEMUNHAL
CONSISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não é necessário que o início de prova material diga respeito a todo período
de carência estabelecido pelo art. 143 da Lei n. 8.213/91, desde que a prova testemunhal
amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo menos, a uma fração daquele período.

2. O rol de documentos descrito no art. 106 da Lei n. 8.213/91 é meramente
exemplificativo, e não taxativo. Foram aceitas como início de prova material do tempo de
serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, as quais qualificaram como lavrador o
cônjuge da requerente de benefício previdenciário.

3. O Tribunal de origem considerou que as provas testemunhais serviram para
corroborar as provas documentais. Modificar o referido argumento, a fim de entender pela
ausência de comprovação da atividade rural pelo período de carência, demandaria evidente
reexame de provas, o que é vedado nesta Corte, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 360.761/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 01/10/2013, DJE 09/10/2013) (original sem grifos).
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A melhor exegese do dispositivo demanda, portanto, uma leitura inspirada na
persuasão racional do magistrado (art. 131, do Código de Processo Civil) que não deve
desprezar certos critérios legais de valoração das provas e as dificuldades vivenciadas pelos
trabalhadores rurais.

 

Destarte, ainda que os critérios de valoração de cada prova venham a ser
definidos na apreciação do caso concreto levado a juízo, a demonstração do desempenho de
atividade rurícola para obtenção de aposentadoria por idade em seu valor mínimo requer
início de prova material (art. 55, §3o, da Lei nº 8.213/91).

 

 Compulsando-se os autos, observo que o INSS já procedeu a averbação do
período de 24/08/1985 a 21/10/1997, como atividade rural, que totalizam mais de 12 anos.

 

De outro giro, o INSS há homologou o período de 2007 a 2019 como
contribuições urbanas, razão pela qual a Autora preencheu o tempo de carência do benefício
de aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, com mais de 180 meses de atividades.

 

         Feitas tais considerações, é importante ressaltar que não procedem as
alegações recursais do INSS quanto à necessidade de efetuar contribuições previdenciárias,
antes e/ou após julho de 1991, conforme entendimento consolidado abaixo.

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.
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Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

 

Voto por conhecer o recurso do INSS e negar provimento a ele. Condenação em
custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000716814v2 e do código CRC 6cc756a4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:13 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 23



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 170/670

5008347-10.2019.4.02.5001 500000763575 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5008347-10.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: CATARINA CLEMENTE DE MELO (AUTOR)
ADVOGADO: RAMON FERREIRA COUTINHO PETRONETTO (OAB ES013172)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e negar provimento a ele. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000763575v2 e do código CRC 7a0125d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005018-84.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ADALIA JACINTHA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE APENAS 66 MESES, EM
RAZÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO EM 1993. PERCEPÇÃO
DE PENSÃO POR MORTE DESDE 10/02/1995, NO VALOR DE UM SALÁRIO
MÍNIMO. O PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À
PERCEPÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

 

Trata-se de recurso interposto pela parte Ré em face da sentença que julgou
procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Em suas razões recursais,
alega, em síntese, que não há início de prova material da atividade rural exercida pela parte
Autora, bem com as provas documentais não são contemporâneas aos fatos, uma vez que já
usufruí de pensão por morte desde 10/02/1995.

 

A sentença ora recorrida possui a seguinte fundamentação:

 

 “(...)Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade
de segurado especial. A autora nasceu em 1938 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (55 anos) em 1993, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 66 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de
tais fatos. São eles:
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Certidão de casamento, onde consta a profissão do esposo da autora como lavrador (Evento09, PROCADM1,
fls.14);
Certidão de óbito do esposo da autora, onde consta a profissão dele como lavrador (Evento09, PROCADM1,
fls.1);

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-
se a todo o período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim
dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.                
         

O depoimento pessoal na foi muito claro, e a Autora demonstra grande
dificuldade de se expressar. Declara que sempre trabalhou no campo, e apenas se afastou pelo
período da doença do marido, retornando em seguida.

Entretanto, a prova testemunhal foi harmônica, restando comprovado o labor
rural da parte autora por prazo superior à carência.  A testemunha, Sr. Ailton da Silva Freitas,
foi vizinho de propriedade da Autora e afirma que ela sempre trabalhou na roça juntamente
com o esposo, e que, após ter ficado viúva, a requerente ainda trabalhou no campo por
aproximadamente mais 15 anos (até o ano de 2005 aproximadamente).            

A Autora é beneficiária de pensão por morte de segurado especial (Evento 1,
OUT2, fls.03). Além disso, não possui vínculo algum no CNIS (Evento11. OUT2, fls.06), o
que reforça as narrativas.

Tem-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas por este juízo puderam
corroborar o início de prova material apresentada, restando devidamente comprovado que a
Requerente exerceu atividade rural por prazo superior à carência.

Além disso, não há qualquer elemento que possa descaracterizar a condição de
segurado especial externada pela demandante.

Assim, a parte autora se mostra merecedora do benefício.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação –
e pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à
parte autora, com DIB em 24/05/2018, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito
da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)”.
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            É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

A Lei 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

 

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

 

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

 

Consigne-se, ainda, que a circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades
concomitantes, para fins de complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida
com a exploração agrícola seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que
deve ser analisado no caso concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é
nesse mesmo sentido (REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012). Registre-se também que a
jurisprudência só afasta o regime de economia familiar em casos em que a remuneração do
membro da família supera 2 salários mínimos (TRF 4ª REGIÃO, AC
50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).
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 No caso, a autora, nascida em 1938, cumpriu o requisito etário em 1993
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 66 (sessenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento administrativo (art.
39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da Súmula
n.º 54 da TNU.

 

 

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, e há farta prova documental no sentido que a parte Autora exerceu
atividade rural, na companhia do seu cônjuge, pelo menos desde a época do seu casamento
até um pouco antes do óbito do mesmo, incorrido em 10/02/1995.

 

 

           Outrossim, ante à percepção da pensão por morte pela parte Autora
somente a partir de 1995, isto é, após o preenchimento do requisito etário para a percepção da
aposentadoria por idade rural, há como se reconhecer a qualidade de segurada especial no
período anterior ao preenchimento do requisito etário, em 1993.

 

           Voto por conhecer o recurso do INSS e negar provimento a ele.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000668456v2 e do código CRC 2496e93e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005018-84.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ADALIA JACINTHA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: SERGIO DE LIMA FREITAS JUNIOR (OAB ES007904)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e negar provimento a ele. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760692v2 e do código CRC 5e420033. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004569-29.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. QUALIDADE DE
SEGURADO ESPECIAL DA PARTE AUTORA COMPROVADA PELO TEMPO DE
CARÊNCIA DO BENEFÍCIO PRETENDIDO DE 2003 A 2018. CONJUGE EM
ATIVIDADE URBANA COM RENDA NUNCA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS.
MULTAS PROCESSUAIS.  RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO
APENAS PARA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

 

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face da sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, codenando-o à implantação – e pagamento dos
atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade ao autor, com DIB
em 30/11/2018 e, em sede de tutela antecipada, determinando o cumprimento da ordem no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 500 reais, revertida à autora.

Em suas razões recursais, alega, em síntese,  que (i) não restou comprovada a
qualidade de segurada especial da parte Autora, uma vez que seu cônjuge possui vínculos
urbanos, inclusive, recentemente com renda no valor de R$1.622,00, (ii)  não tem qualquer
propósito a a fixação de antemão de multa por descumprimento, a partir da presunção do dolo
e do consequente descumprimento,  porque as astreintes, como medida caracterizadora de
sanção contra devedor impontual, não pode ser banalizada como instrumento essencial à
determinação judicial, (iIi) a decisão judicial, por si só, já é cogente, tornando-se cabível a
utilização de outros meios coercitivos apenas no caso de mora injustificável, a denotar a
abstenção dolosa ao cumprimento.

 

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO
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Sabe-se que a parte autora nasceu em 1960 e que requereu a aposentadoria por
idade rural em 30/11/2018, sendo que atingiu a idade mínima para o benefício em 2015,
quando a carência exigida era 180 meses/contribuições. A controvérsia recursal se baseia na
presença de prova material suficiente para sua qualificação como rurícola – segurada especial
pelo tempo de carência para o benefício.

 

O Juízo a quo julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na
parte que importa para o deslinde desta demanda:

“(...)  Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na
qualidade de segurado especial. A autora nasceu em 1960 e completou a idade exigida como
requisito para concessão do benefício (55 anos) em 2015, por conseguinte, o período de
atividade que deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é
de 180 meses, conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início
de prova material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de
tais fatos. São eles:

Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo (Evento1, PROCADM4, fls.03);
Certidão de casamento onde consta a profissão do esposo da Autora como trabalhador rural Castelo (Evento1,
PROCADM4, fls.06);
Contratos de parceria agrícola (Evento1, PROCADM3, fls.99/105)

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-
se a todo o período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim
dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

O fato de o esposo do autor manter vínculo urbano anotado no CNIS, não tem o
condão de retirar a qualidade de segurado especial do autora, uma vez que o valor recebido
nem de longe representa o mínimo necessário para a manutenção de uma família com
dignidade, sendo completamente insuficiente para tornar o labor rural da autora – plenamente
comprovado nestes autos – uma mera atividade recreativa.

A respeito da renda proveniente do trabalho de outro membro do grupo familiar,
já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “a atividade urbana de um dos membros do
grupo familiar não descaracteriza a condição de segurada especial, devendo ser averiguada
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a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar”. (REsp
1.304.479/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamim, julgado em 10.10.2012)
(gn).                     

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, comprovando
o labor rural da Autora por prazo superior à carência.

Tem-se que os depoimentos colhidos por este juízo puderam corroborar o início
de prova material apresentada, sendo certo que a parte autora desenvolveu o labor agrícola
durante sua vida, havendo elementos de convicção suficientes para comprovar a atividade
rural pelo período de carência.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação –
e pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à
parte autora, com DIB em 30/11/2018, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito
da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a
manifesta hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é conseqüência
inafastável do direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição
Federal de 1988, impõe-se o deferimento de medida antecipatória de tutela, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de 500 reais.(...)”

 

De início, não se pode olvidar a desnecessidade de comprovação documental de
todo o período laborado na atividade rural (ano a ano), sendo suficiente a apresentação de
início de prova material, desde que validada por prova testemunhal idônea.
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Com efeito, entendo que a renda do cônjuge da Autora, no valor de R$1.622,00,
inferior a dois salários mínimos, não tem o condão de afastar a sua qualidade de segurada
especial.

 

Além disso, os depoimentos das testemunhas foram unanimes e coesos, a
comprovar o exercício da atividade rural de forma ininterrupta, no tempo suficiente para
cumprimento carência, inclusive, tendo sido esclarecido que a Autora somente exerceu o
labor rural em toda a sua vida.

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

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

Quanto ao critério de atualização da dívida, adota-se o posicionamento do STF
quando do julgamento do RE 870.947/SE, em 20/9/2017, leading case de repercussão geral,
segundo o qual o art. 1°-F da Lei 9.494/1997 com a redação da Lei 11.960/2009 na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado, no referido julgado, que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.
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O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

Em relação à alegação de que a decisão proferida no referido Recurso
Extraordinário 870.947 ainda não transitou em julgado, porque pendente o julgamento de
embargos de declaração para modulação dos efeitos da referida decisão, o que impede a sua
aplicação ao caso concreto, o próprio Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte
entendimento: "Para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é
necessário o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos":

Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com
repercussão geral Ministro Celso de Mello ressalta entendimento do STF no sentido de que
não é necessário aguardar a publicação de acórdão do Plenário para que a decisão seja
aplicada.

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional
para sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social
(PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União pedia
que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário (RE)
574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional a
utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do
STF fixado em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso extraordinário da
União, não usurpou competência do Supremo nem transgrediu a autoridade do julgamento do
RE 574706. Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a
aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em
julgado ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial
prevalecente no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no leading case ainda não
haver transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá-la, fazendo
aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”, explicou.
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O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não
impede a aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I) que autoriza
aos tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema. Tal
situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da reclamação.

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a
possibilidade de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a submissão
imediata de litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a parte reclamante busca
a revisão de decisão que acredita estar incompatível com a jurisprudência. “A reclamação não
se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do
conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais
finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida
processual”, concluiu.

(http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=386526)

No mais, a inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, não havendo que se
falar em limitação temporal.

Registre-se que, em 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão
monocrática deferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes
federativos estaduais, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o art. 21, V, do
RISTF, sustando a imediata aplicação do acórdão ali proferido. Entendeu o Relator que a
aplicação imediata do precedente, quando ainda pendentes embargos declaratórios e possível
modulação de efeitos do decisum vinculante, poderia ocasionar prejuízos financeiros
irreversíveis aos entes públicos, razão pela qual entendeu por suspender a eficácia da decisão
de inconstitucionalidade proferida no RE n. 870.947. Ocorre que, em seguida, o Presidente do
STF, o Ministro Dias Toffolli, em 03/10/2018, determinou que fosse aguardada a conclusão
do julgamento dos embargos de declaração no RE n.  870.947/SE.

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reduzir a multa diária aplicada na sentença para R$ 100,00. Sem custas e condenação em
honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000668410v2 e do código CRC 88a1ea8a. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004569-29.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE SOUZA GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária aplicada na
sentença para R$ 100,00. Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760800v2 e do código CRC 02f9131e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004594-42.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA ROSA FARIAS MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em
face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de erro material ao deixar de observar que haveria prova do alegado labor rural,
no caso, a certidão de óbito do marido qualificando-o como lavrador. 

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 26



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 186/670

5004594-42.2019.4.02.5002 500000726978 .V3 JES10515© JES10515

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que haveria prova do alegado labor rural
somente de 30/10/1970 a 8/1/1991 sob os seguintes fundamentos:

(...) No caso, a parte autora, nascida em 25/12/1952, cumpriu o requisito etário em 2007,
devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, pelo
período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a parte autora
apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1):

(i) Certidão de casamento com Luiz Martins, celebrado em 30/10/1970, informando que o
marido exercia a profissão de lavrador.

(ii) Carteirinha do sindicato dos trabalhadores rurais, emitida em nome de Luiz martins,
marido da autora, indicando que exercia a profissão de lavrador, na categoria de diarista.

(iii) Guia de recolhimento de contribuição sindical, em nome de Luiz Martins, no exercício da
profissão de trabalhador rural meeiro, datado de 18/07/1983.

(iv) Certidão de óbito do marido Luiz Martins datado de 08/01/1991, qualificando-o como
lavrador.

(v) Documento emitido pelo INSS demonstrando que ela recebe pensaõ por morte de
trabalhador rural desde 8/1/1991.

Ainda, em audiência realizada em 19/02/2020, foi colhido o depoimento pessoal da parte
autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais. Pode-se
extrair dos depoimentos prestados que a autora trabalhava em lavroura de café, em regime de
economia familiar, mantendo o labor rural com o auxílio dos filhos após a morte do marido.

Como se observa, não há dúvida de que a autora exerceu atividade rural com o marido, sob o
regime de economia familiar, até 8/1/1991, quando ele faleceu. O INSS sustenta a tese de que
não há nenhum início de prova material do alegado labor rural individual desempenhado após
o falecimento do marido.

De fato, assiste razão ao INSS. A autora não se desincumbiu do ônus de apresentar um único
documento sinalizando a alegada qualidade de segurada especial após o falecimento do
cônjuge, não havendo como reconhecer o exercício de atividade rural apenas pela prova
testemunhal, conforme já exposto.
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Assim, faz a autora jus à averbação do tempo rural desenvolvido de 30/10/1970 (data do
casamento) até 8/1/1991 (falecimento do marido).

Cabe registrar que caberia à autora, ainda, comprovar que a atividade rural desenvolvida
após o falecimento do marido era essencial ao sustento familiar, pois, a partir do óbito, passou
a receber pensão por morte, providência da qual também não se desincumbiu.

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

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000726978v3 e do código CRC b6fa8cab. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004594-42.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA ROSA FARIAS MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO (OAB ES009734)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração da autora e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760001v2 e do código CRC 430ab51b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000551-90.2018.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: MARLENE MARIN FAVARATO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para  conceder à autora o benefício de aposentadoria por idade
rural desde 13/11/2017.

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese, (i) que o extrato do
CAFIR, presente no processo administrativo anexada aos autos, revela que a propriedade da
autora e seu falecido marido possui 343,70 hectares, equivalentes a 14,33 módulos fiscais; (ii)
trata-se de um latifúndio, característico de empregador rural, e não de um simples segurado
especial, trabalhando em regime de economia familiar; e (iii) as provas materiais
apresentadas não comprovam a qualificação da Autora como segurada especial,
configurando-se como contribuinte individual, não havendo suporte para a concessão do
benefício enfocado, nos termos do art. 11, V, "a", da Lei nº 8.213/91.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 38). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.
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Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
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espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
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respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Da descontinuidade do labor rural

Também é oportuno acrescentar que há a possibilidade de descontinuidade do
trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade
urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo.
Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural,
sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o
campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides
campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".
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A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo
art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de segurado rural,
ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o
período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese dos
autos.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 13/12/1936, cumpriu o requisito etário em
13/12/1991, de modo que, aplicando-se a tabela progressiva prevista no art. 142 da Lei n.
8.213/91, deve comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 60 (sessenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento administrativo
(art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do da
Súmula n. 54 da TNU.

Pois bem. A controvérsia limita-se ao tamanho da propriedade rural da parte
autora.

 Com efeito, compulsando detidamente os autos, percebe-se que as insurgências
veiculadas no recurso inominado do INSS versam sobre fatos e argumentos não alegados na
sua peça de defesa que não podem ser conhecidos, por tratar-se de inovação em sede recursal.
Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - REVISÃO DO QUANTUM: IMPROPRIEDADE. 1. Tendo em vista
a vedada inovação recursal, não se pode apreciar, em sede de recurso ordinário, a exemplo
da apelação, questões não articuladas na inicial do mandado de segurança e não discutidas
pela instância de origem, sob pena de violação do princípio tantum devolutum quantum
appellatum. 2. Em sede de mandado de segurança não é possível verificar a razoabilidade ou
não da multa aplicada em face da gravidade da infração cometida. Precedentes desta Corte. 3.
Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa parte, não provido." (STJ, ROMS - RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 24234, Proc. nº 2007.01.17100-9/RJ, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 05/05/2009, DJ. 21/05/2009)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO -INOVAÇÃO RECURSAL -
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 128 E 517 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO COGITADAS NA INICIAL
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO APLICAÇÃO DA TABELA PRICE LEGALIDADE
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Não merece ser acolhido recurso de agravo interno
onde o recorrente não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos
fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os
argumentos nos quais o entendimento foi firmado. - É defeso ao Magistrado conhecer, em
sede de apelação, de temas que não foram cogitados na inicial. - A teor do previsto no
parágrafo único do artigo 250 do Código de Processo Civil, devem ser aproveitados os atos
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processuais que não causem prejuízos às partes. - Não ocorre anatocismo decorrente da
utilização da Tabela Price, vez que os alegados juros capitalizados decorrem de qualquer
sistema de pagamento antecipado ou periódico dos juros, e não propriamente do Sistema de
Amortização Francês. - Agravo interno improvido. (TRF-2 - AC: 199451010131512 RJ
1994.51.01.013151-2, Relator: Juiz Federal Convocado JULIO MANSUR, Data de
Julgamento: 01/06/2011, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: -
Data::21/06/2011)

Ademais, a respeito do tamanho do da propriedade rural (nos casos de pequeno
produtor rural), deve-se frisar que a Lei n. 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art.
11 da Lei 8.313/1991, dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que
explore atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais.

Assim, se a propriedade rural explorada tiver mais de quatro módulos fiscais, o
produtor rural não pode ser qualificado como segurado especial. Ocorre que essa lei não pode
retroagir para regular fatos anteriores ao início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em
23/6/2008. Em relação ao tempo de serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade
rural explorada tivesse mais de quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser
qualificado como segurado especial, se não tiver contratado empregados permanentes, sendo
essa a hipótese dos autos.

Isso porque a autora adquiriu seu imóvel rural em 1964 e, em 2008, já havia
cumprido o requisito etário, bem como havia cumprido o período de carência legal para a
concessão da benesse pleiteada.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".

A parte autora, em seu depoimento pessoal, afirmou que sua propriedade é
"cheia de morros", bem como "que na propriedade tinha umas 70 cabeças de gado e há
algum tempo atrás tinha lavoura de café; que sobrevive do dinheiro da venda de leite; que já
teve plantação na fazenda; que plantava cana para dar aos animais; que tinha porcos e
galinha; que após o falecimento do marido, quem cuida da terra é o filho da autora, tendo a
autora se desfeito de alguma parte do gado; que a autora e o esposo tinham um veículo FIAT
STRADA; que não tinham maquinário na fazenda".

Com isso, entendo que o tamanho da propriedade não tem o condão de
descaracterizar a condição de qualidade de segurado especial (rural) da parte autora, fazendo
ela jus à concessão da benesse pleiteada.
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Voto por não conhecer o recurso. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000705591v8 e do código CRC f8dfa2fa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000551-90.2018.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: MARLENE MARIN FAVARATO (AUTOR)
ADVOGADO: GECIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA (OAB ES010729)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
o recurso. Sem custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760918v2 e do código CRC 4859d144. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005061-21.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: PURCINA MARIA CATTEIN MEIRELES (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE HÍBRIDA. SEGURADO ESPECIAL. PROPRIETÁRIA RURAL.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL. AUTORA SEGURADA URBANA DESDE 2007,
COMO SEGURADA FACULTATIVA E CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (96 DE
CONTRIBUIÇÕES URBANAS). TEMA 1007, DO STJ. POSSIBILIDADE DE
AVERBAÇÃO DO TEMPO RURAL REMOTO. PROVA TESTEMUNHAL
FAVORÁVEL (FORTE E COESA). RECONHECIMENTO PELA SENTENÇA DO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE 1991 A
1995.NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA DE 162 MESES.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO QUANTO AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL DE
1974 A 1984 E CONCESSSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA
REFORMADA

 

PURCINA MARIA CATTEIN MEIRELLES interpõe recurso inominado contra
sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a pagar à autora o
benefício de aposentadoria por idade, incluídas as prestações vencidas desde o indeferimento
do requerimento formulado administrativamente.

 

A recorrente alega ter apresentado documentos que caracterizam início de prova
material, que foram corroborados em audiência. Pugna, pela procedência do pedido para
reconhecimento do exercício da atividade rural no período de 1975 a 1995, ou
subsidiariamente, de 1974 a 1984.
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 O recorrido apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso, uma vez que a comprovação do efetivo exercício da atividade deve ser feita através
de documentação contemporânea à data da prestação do serviço e deve abranger todo o
período mencionado.

 

É o relatório.

VOTO

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

 

O benefício de aposentadoria rural por idade é concedido ao segurado especial,
nos termos do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, que tenha idade mínima de 60 anos, se homem,
e 55 anos, se mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar
(§1º), em atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência
exigida, sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n.
8.213/91).

 

 O direito à aposentadoria passa a integrar o patrimônio jurídico do sujeito
quando preenchidos os requisitos para a sua fruição, tal como veiculado pelo enunciado n.
359, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que também é aplicável aos
segurados no Regime Geral da Previdência Social, conforme o decidido - em regime de
repercussão geral - no RE 630.501/RS (Pleno, Rel. p/acórdão Min. Marco Aurélio, DJE
23.08.2013).

 

O início de prova material não precisa contemplar todo o período de exercício
de atividade rural. Aplicação do enunciado nº 14 da TNU (“Para a concessão
de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”).
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Contudo, conforme entendimento sedimentado pela TNU, o início de prova
material, para ser considerado contemporâneo, pode ter sido formado em qualquer momento
ao longo do intervalo que se pretende comprovar, uma vez que a sua eficácia probatória pode
ser estendida prospectivamente ou retroativamente, se conjugado com prova testemunhal
convincente e idônea.

 

A comprovação do exercício da atividade rural ou pesqueira constitui, porém,
desafio maior ao julgador, uma vez que a apreciação dos elementos trazidos à formação de
sua convicção deve considerar as dificuldades patentes do trabalho desempenhado pelo
rurícola ou pescador que raramente possui ampla documentação de sua atividade laborativa.

 

 Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, no
enunciado 149 de sua súmula, que a prova exclusivamente testemunhal não basta à
comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário, deve
ser rejeitada a aplicação literal do art. 106, da Lei nº 8.213/91, cujo rol de documentos é
meramente exemplificativo, e não taxativo, conforme amplamente reconhecido pela
jurisprudência.

 

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PORIDADE.TRABALHADORA R
URAL. ATIVIDADE LABORAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROVA TESTEMUNHAL
CONSISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não é necessário que o início de prova material diga respeito a todo período
de carência estabelecido pelo art. 143 da Lei n. 8.213/91, desde que a prova testemunhal
amplie sua eficácia probatória, vinculando-o, pelo menos, a uma fração daquele período.

2. O rol de documentos descrito no art. 106 da Lei n. 8.213/91 é meramente
exemplificativo, e não taxativo. Foram aceitas como início de prova material do tempo de
serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, as quais qualificaram como lavrador o
cônjuge da requerente de benefício previdenciário.
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3. O Tribunal de origem considerou que as provas testemunhais serviram para
corroborar as provas documentais. Modificar o referido argumento, a fim de entender pela
ausência de comprovação da atividade rural pelo período de carência, demandaria evidente
reexame de provas, o que é vedado nesta Corte, nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 360.761/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto
Martins, j. 01/10/2013, DJE 09/10/2013) (original sem grifos).

 

A melhor exegese do dispositivo demanda, portanto, uma leitura inspirada na
persuasão racional do magistrado (art. 131, do Código de Processo Civil) que não deve
desprezar certos critérios legais de valoração das provas e as dificuldades vivenciadas pelos
trabalhadores rurais.

 

Destarte, ainda que os critérios de valoração de cada prova venham a ser
definidos na apreciação do caso concreto levado a juízo, a demonstração do desempenho de
atividade rurícola para obtenção de aposentadoria por idade em seu valor mínimo requer
início de prova material (art. 55, §3o, da Lei nº 8.213/91).

 

 Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 15/01/1948 a
afirma exercer a atividade proprietária rural, desde 1974 até 1995, na companhia do seu
cônjuge, em Jeronimo Monteiro/ES.

 

Em se de prova material, parte autora juntou ao processo os seguintes
documentos:

 

a) Documento de ITR em nome do esposo com data de 1991 e 1995 (Evento 10,
PROCADM4, fls. 16),

b) comprovante de contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Jerônimo Monteiro, ano de 1986 e 1977 (Evento 10, PROCADM4, fls.13).
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De outro giro, cumpre trazer à baila o seguinte trecho da sentença ora recorrida
no tocante à prova documental colacionada aos autos:

 

“(...) A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos entre si e
coerentes com a documentação apresentada. Entretanto, verifica-se que o conjunto probatório
não tem o condão de comprovar o trabalho da autora na qualidade de segurada especial por
todo o tempo sustentado, qual seja a 31/12/1995. Isso porque na certidão de casamento com
data de 1967 consta a profissão do esposo da autora como motorista. O esposo da requerente,
em nome de quem estão os documentos, exerceu atividade urbana de 1985 até 1988, tendo
aposentado por idade em 2007 (Evento10, PROCADM4, fls.32).

Diante desse quadro, observa-se que a autora não pode ser enquadrada como
segurada especial para fins de cômputo do período para a aposentadoria híbrida por todo
período pretendido.

Porém, há de se reconhecer o labor rural da autora como segurada especial de
01/01/1991 a 31/12/1995 (ITR em nome do esposo sem anotação do CNIS de trabalho
urbano).

A autora comprova, ainda, que possui o tempo urbano 96 contribuições
(Evento10, PROCADM4, fls.42)

Assim, somado o tempo rural ao urbano, a demandante não alcança o período de
carência necessário à concessão do benefício pleiteado, perfazendo, tão somente, o tempo de
carência de 144 (cento e quarenta e quatro) contribuições.(...)”

 

Contudo, destaco que o início de prova material não precisa contemplar todo o
período de desempenho de atividade rural, sobretudo se a prova testemunhal revelar-se idônea
e apta a complementar os indícios documentais, conforme a orientação contida no enunciado
nº 14 da TNU (“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início
de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”).

 

Há documento que comprova a existência de propriedade rural em nome do
cônjuge desde 1974, bem como o INSS já reconheceu a qualidade de segurado especial do
cônjuge da Autora desde o ano de 2007, razão pela qual é possível depreender que o casal
nunca se afastou a propriedade rural, malgrado o cônjuge tenha exercido atividade urbana no
período entre 1985 a 1988.
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Com efeito, a sentença recorrida ainda houve por reconhecer o exercício da
atividade rural pela Autora, entre 1991 a 1995, na mesma propriedade rural, pela simples
apresentação de documentação contemporânea à época do fatos.

 

Sendo assim, entendo que há também início de prova material do exercício da
atividade rural no período de 1974 a 1984, antes do início das contribuições urbanas do
cônjuge da Autora.

 

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento
da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

 

Assim, para fins de carência da aposentadoria por idade pleiteada, as
contribuições urbanas e como segurado especial, perfazem muito mais tempo de atividade
necessária para obtenção do benefício em análise, cabendo à concessão do benefício.

 

         Voto por conhecer do Recurso e pelo provimento para concessão da
aposentadoria híbrida à Autora desde a data do preenchimento da carência, em 03/01/2019.
Quanto ao pagamento dos valores em atraso, observo o realinhamento do entendimento desta
C. Turma Recursal ao posicionamento adotado pelo E. STF em 20/09/2017, quando do
julgamento do RE 870.947/SE, leading case de repercussão geral, segundo o qual “na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
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restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Já com relação aos juros de mora, ficou
assentado no referido julgado que “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”. Desta forma, a aplicação dos
juros de mora desde a citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09,
bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.  Por se tratar de benefício alimentar,
concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em caráter incidental, nos termos
do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia Previdenciária implantar o benefício no prazo
de 30 dias da intimação desta decisão.  Sem condenação em custas e honorários advocatícios,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000723585v2 e do código CRC 89258aff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005061-21.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: PURCINA MARIA CATTEIN MEIRELES (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
Recurso e pelo provimento para concessão da aposentadoria híbrida à Autora desde a data do
preenchimento da carência, em 03/01/2019. Quanto ao pagamento dos valores em atraso,
observo o realinhamento do entendimento desta C. Turma Recursal ao posicionamento
adotado pelo E. STF em 20/09/2017, quando do julgamento do RE 870.947/SE, leading case
de repercussão geral, segundo o qual ?na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina?. Já com relação aos juros de mora, ficou assentado no referido julgado que ?quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei
nº 11.960/09?. Desta forma, a aplicação dos juros de mora desde a citação será consoante
índices previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do
pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Por se tratar de benefício alimentar, concedo a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
em caráter incidental, nos termos do art. 300 do novo CPC, devendo a Autarquia
Previdenciária implantar o benefício no prazo de 30 dias da intimação desta decisão. Sem
condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995
conjugado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000763577v2 e do código CRC 392ef90a. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 0002125-26.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEJANIRA VERONA MACHADO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

PREVIDENCÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE NA
MODALIDADE MODALIDADE HÍBRIDA. PEDIDO AUTORAL DE
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE 22/11/1966
(QUANTO TINHA 06 ANOS) ATÉ 01/01/1973 (ANTES DO SEU PRIMEIRO
VÍNCULO URBANO). COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE
RURAL EM NOME DO AVÔ DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL
EM NOME DOS GENITORES E DA AUTORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1007 DO
STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Trata-se de recurso interposto pela Autora em face da sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA, nos seguintes
termos:

“(...)No caso dos autos, a parte autora pretende somar o tempo de atividade
urbana com o tempo rural que pretende comprovar desde a juventude até a data em que
passou a trabalhar para Manoel da Silva e Cia LTDA, em 01/01/1973, para obter a
aposentadoria mista, também chamada de híbrida, por considerar tempo rural somado a
tempo urbano.

Considerando que a parte autora completou 60 anos em 22/11/2016 (evento 1,
OUT3), na data do requerimento administrativo feito em 23/11/2016 (Evento 1, OUT4, fls.
5), resta comprovado que cumpria o requisito etário.

Inicialmente, vale esclarecer que, para a concessão da aposentadoria por idade,
a carência deve ser fixada levando-se em conta o ano em que o segurado completou a idade
mínima exigida e não aquele em que formulado o pedido na via administrativa, a teor do
disposto no já citado art. 142 da Lei 8.213/91.

Na hipótese em análise, é de se notar que a carência a ser considerada é de 180
meses ou 15 anos.
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A parte autora alega que exerceu atividade rural desde criança, juntamente com
seus pais, até seus 17 anos, na propriedade de seu avô Augusto Verona, pretendendo
computar tempo rural desde 6 anos de idade, completados em 1962, em regime de
economia familiar, para que seja somado aos demais tempo de contribuição, a partir de
02/01/1973, e seja concedida aposentadoria por idade, na modalidade híbrida (mista),
somando tempo rural com tempo urbano.

No presente caso, é de se notar que não há nos autos o necessário início de
prova material para comprovar a qualidade de segurada especial da parte autora no período
alegado.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos
apenas certidão do INCRA informando que Augusto Verona efetuou declaração para
Cadastro de Imóvel Rural referente a imóvel rural de sua propriedade no Município de
Campo Mourão – PR, no período de 1965 a 1971, sem informações sobre existência de
assalariados (Evento 1, OUT5 – fls. 1); Transcrição de Transmissão de lote rural adquirido
por Augusto Verona em 10/01/1964 (Evento 1, OUT 8 – fls. 1) e certidão de nascimento da
autora onde consta que seu pai, Nivaldo Verona, era lavrador (Evento 17, OUT17 – fls. 10).

Assim, a parte autora não apresentou documento contemporâneo que sirva como
início de prova material do alegado labor rural, ou seja, referente ao período que alega ter
trabalhado como segurada especial antes dos vínculos empregatícios, uma vez que não há
documento capaz de liga-la à propriedade rural do seu avô.

Realizada audiência, a parte autora informou que trabalhou desde a infância
em regime de economia familiar juntamente com seus pais na propriedade de seu avô,
Augusto Verona, até o momento em que começou a trabalhar como empregada, quando
deixou de trabalhar definitivamente em atividades rurais.

As duas testemunhas ouvidas em Juízo, por meio de carta precatória,
confirmaram as alegações da autora acerca do exercício de atividade rural.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável à demandante, não
havendo prova documental referente ao período que se pretende comprovar. Analisando a
documentação juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência, observo que não
são suficientes para a confirmação do trabalho rural, como segurada especial, durante o
período alegado.

Portanto, no caso em análise, não há documentos hábeis a comprovar o alegado
período de trabalho, que também não foi suficientemente confirmado pela prova oral. Deste
modo, ainda que a prova testemunhal tivesse corroborado as informações prestadas pela parte
autora, em seu depoimento pessoal, ela, por si só, não seria suficiente para comprovar o
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tempo de serviço rural no período em questão (Lei 8.213/91, art. 55, §3º), o qual é
imprescindível para preenchimento da carência exigida, que não é suprida pelo período
abarcado pela prova documental acostada nos autos.

Assim, a parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade
rural como segurada especial, em regime de economia familiar ou mesmo individualmente.

Deste modo, o único tempo efetivamente comprovado que pode ser computado
em favor da autora são os períodos em que trabalhou como empregada e os períodos em que
verteu contribuições ao RGPS.

Consta nos autos a comprovação de vínculos empregatícios presentes na CTPS
da autora (Evento 1, OUT10 – fls. 1), bem como o recolhimento de contribuições vertidas
como contribuinte individual e segurada facultativa de baixa renda (Evento 9, OUT15 – fls.
8/12).

No cálculo do tempo de contribuição, a autora perfaz o total de 11 anos e 1 dia
(Evento 1, OUT7).

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a
parte autora completou a idade mínima (mais de 60 anos), mas não possui tempo de
trabalho/contribuição rural a ser somado ao tempo urbano para cumprimento da carência
necessária para a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida (pelo menos 15
anos ou 180 contribuições/meses).

Dispositivo

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

 

Em suas razões recursais, a Autora alega, em síntese, que restou comprovada a
existência de tempo muito superior a 180 contribuições mensais, o que seria suficiente para
obtenção do benefício pretendido, uma vez que comprovou o exercício de atividade rural no
período de 1962 a 1973, na companhia dos seus genitores, em propriedade rural pertencente
ao seu avô, Augusto Verona.

É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 29



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 210/670

0002125-26.2017.4.02.5052 500000675313 .V2 JRJ17255© JRJ17255

A controvérsia recursal resta adstrita ao tempo rural exercido pela Autora desde
no período da existência de atividade rural, no período compreendido entre 22/11/1962
(quando a Autora completou 06 anos de idade) a 01/01/1973 (antes do início do primeiro
vínculo urbano), na companhia dos seus genitores.

 

Inicialmente, ressalto que, quanto ao período em que a parte autora alega ter
trabalhado em regime de economia familiar juntamente com seus pais, o Superior Tribunal de
Justiça já pacificou o entendimento de que a atividade rural prestada dos 12 aos 14 anos de
idade pode ser considerada para a contagem de tempo de serviço (STJ - RESP 419796 -
(200200295932) - RS - 5ª T. - Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca - DJU 07.04.2003).

 

A Egrégia Terceira Seção tem entendimento firmado no sentido de que a
vedação ao trabalho do menor é instituída em seu benefício, e não para prejudicá-lo, razão
pela qual, comprovada a atividade laborativa, ainda que em idade inferior à permissão legal e
constitucional, deve o período ser computado para fins previdenciários (STJ - RESP 415539 -
(200200166414) - PR - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - DJU 07.04.2003). A limitação etária
tem caráter protecionista, visando coibir o trabalho infantil, não podendo servir de restrição
aos direitos do trabalhador no que concerne à contagem de tempo de serviço para fins
previdenciários (STJ - RESP 440954 - (200200744043) - PR - 5ª T. - Rel. Min. Jorge
Scartezzini - DJU 12.05.2003).

 

A proibição de trabalho em idade inferior a 14 anos pela CRFB/88, respeitada
pelas leis ordinárias, foi estabelecida em benefício dos menores, sendo desarrazoada a
interpretação que implique prejuízo aos mesmos (STJ - REsp 335213 - RS - 6ª T. - Rel. Min.
Vicente Leal - DJU 29.10.2001).

 

Assim sendo, não há como se cogitar a subsistência do pedido autoral de
reconhecimento da atividade rural no período entre 1962 a 1968, época em que a Autora tinha
entre 06 e 12 anos.

 

Por via de consequência, passo a analisar o pedido de declaração de exercício de
atividade rural para o período de 22/11/1968 (12 anos) até 01/01/1973.
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Com relação a tal período, cumpre ressaltar que a parte Autora não apresentou
qualquer prova de que sua família quetrabalhava em regime de economia familiar, uma vez
que não há documentos relativos não há quaisquer outros documentos em nome de seus
genitores ou próprio, razão pela qual a improcedência se impõe.

 

Neste momento, cumpre ressaltar que não se pode pressupor que seu núcleo
familiar continuou a residir na propriedade rural do seu genitor, após o casamento de seus
genitores, sendo necessário início de prova material neste sentido, ou seja, documentos que
comprovassem o vínculo existente entre os seus genitores e a propriedade rural do seu avô, o
que não ocorreu.

.

Assim, contrários à pretensão, inexiste qualquer prova material de que os seus
genitores exerciam qualquer atividade rural, não subsistindo a mera existência de
comprovação da existência de propriedade rural pertencente ao seu avô.

 

Sendo assim, impõe-se a improcedência dos pedidos.

 

Voto por conhecer o Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675313v2 e do código CRC 944eb2dc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:18 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 29



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 212/670

0002125-26.2017.4.02.5052 500000760459 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 0002125-26.2017.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DEJANIRA VERONA MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
Recurso da Autora e negar provimento a ele. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760459v2 e do código CRC 066fdd7a.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:18 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 29

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 213/670

5005272-57.2019.4.02.5002 500000676216 .V24 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5005272-57.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ SEBASTIAO BARROZO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial objetivando a concessão de aposentadoria por
idade.

Em suas razões recursais (Evento 18), alega, em síntese,  que (i) a sentença
incorreu em equívoco ao considerar o autor nascido em 23/03/1959, ou seja, na data do
requerimento administrativo em 06/12/2019, não contava com 65 anos de idade, (ii) porém,
nitidamente, pode-se verificar o erro na sentença,  pois é nascido em 23/03/1954, possuindo a
idade necessária para a concessão da aposentadoria por idade que é de 65 anos, (iii) a
sentença novamente se equivocou ao afirmar que não possuía a idade necessária de 65 anos
no seu requerimento administrativo em 06/12/2019, porque o requerimento não ocorreu nessa
data, (iv) fez seu pedido administrativo em 06/02/2019, faltando 01 mês para completar a
idade de 65 anos e tendo requerido em sede administrativa que o reafirmamento da DER, (v)
mesmo tendo dado entrada no INSS um mês antes de completar a idade, pois assim foi
recomendado pelos funcionários da instituição,  reafirmou a DER, nada assim impedido que o
requerimento fosse protocolado antes, (vi) a reafirmação da DER é uma regra que permite ao
segurado modificar a DER caso verifique se naquela data, ele não possuía os requisitos para o
benefício pretendido, mas que os cumpriu em momento posterior, e (vii) a única coisa que
deveria ter ocorrido no caso é que a DER deveria ter sido quando o mesmo completou os 65
anos, ou seja, o dia 23/03/2019, momento este que veio a cumprir os requisitos necessários
para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do art. 690 da IN
77/2015.

Contrarrazões (Evento 22).

VOTO

O autor ajuizou esta ação, em 18/10/2019, objetivando a concessão de
aposentadoria por idade (não indicou a DIB que entende ser aplicada ao caso):
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"Que seja ao final confirmada a tutela de urgência e julgada procedente o pedido do
Requerente para condenar a Requerida, para proceder a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por idade urbana, e pague os retroativos devidos desde a
data do primeiro requerimento administrativo negado em XXX, que se dar no valor de R$
XXX, atualizado até a presente data, devendo assim, no prazo de 60 dias, expedir-se o PRV."

Consta, na inicial, que o autor nasceu em 23/3/1954 e cumpriu o requisito etário
para obtenção do benefício em 23/3/2019 (65 anos).

Consta, também, que o pedido de aposentadoria por idade foi formalizado em
6/2/2019, ou seja, nessa data, não teria ainda cumprido o requisito etário.

A sentença, todavia, indeferiu o pedido de concessão do benefício sob a
premissa equivocada de que o autor teria nascido em 23/3/1959, conforme fundamentos a
seguir transcritos:

(...) No caso dos autos, o autor nasceu em 23/03/1959, ou seja, na data do requerimento
administrativo em 06/12/2019 o autor não contava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
Portanto, o requisito etário não foi cumprido no momento da DER.

Assim, verifica-se que o demandante não preenche os requisitos necessários  à concessão do
benefício pleiteado. (...)

Assim, considerando que o autor, na DER, não cumpriu o requisito etário,
porém, na data do ajuizamento da ação e na data da citação da autarquia já contava com 65
anos de idade.

No que tange à reafirmação da DER, o art. 690 da IN 77/2015 assim dispõe:

"Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os
requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior,
deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER,
exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito".

Ou seja, se o servidor do INSS, quando estiver analisando o requerimento,
verificar que na DER o segurado não teria tempo de contribuição suficiente para a
aposentadoria, mas que completou este requisito posteriormente, ele deverá informar para ao
segurado sobre a possibilidade de reafirmação da DER.

Em sessão realizada em 23 de outubro de 2019, o Superior Tribunal de Justiça
julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de computar o tempo de contribuição
posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da data de entrada do requerimento
administrativo (DER) para o momento de implementação dos requisitos necessários à
concessão de benefício previdenciário.
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De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
lhe dado provimento, com base no art. 493 do CPC/2015, fixando o entendimento de que é
possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das
contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado
houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Ocorre que o requisito etário, para fins de concessão de aposentadoria por
idade, é objetivo e deve ser comprovado na DER, não havendo margem para discussão sobre
o cumprimento desse requisito, ao contrário do que ocorre nos casos de pedido de
reconhecimento de atividade rural ou especial ou averbação de tempo de serviço não
registrado no CNIS. 

Assim,  faz o autor jus ao pagamento da aposentadoria por idade desde a citação
da autarquia em 12/11/2019, momento em que o INSS tomou ciência da presente ação.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE desde
12/11/2019 (citação do INSS). Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros
de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir
da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é
cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000676216v24 e do código CRC d8c67d0a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005272-57.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ SEBASTIAO BARROZO (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA (OAB ES025958)
ADVOGADO: LUCAS COSTA MONTEIRO (OAB ES029577)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão
de APOSENTADORIA POR IDADE desde 12/11/2019 (citação do INSS). Para a atualização
das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F
da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão
proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória
de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais
no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e
vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760504v2 e do código CRC fce43a2b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000776-10.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "reconhecer, para fins previdenciários o
tempo de serviço rural desempenhado em regime de economia familiar pela parte autora no
interregno de 06/01/1972 a 17/02/1978. Devem ser incluídos na contagem do tempo de
serviço da autora, e inseridos no CNIS os seguintes períodos: meses 03, 05, 06 e 07/2016, e
meses  05 e 06/2012".

Em suas razões recursais (Evento 37), alega, em síntese, que (i) a sentença
reconheceu a atividade rural apenas no período de 06/01/1972 a 17/02/1978, contudo, faz jus
ao reconhecimento também do período de 06/01/1970 a 05/01/1972, ante a apresentação
de prova suficientemente do efetivo trabalho, (ii) a sentença também não validou o
recolhimento das contribuições de 10/2012 a 11/2012, 11/2013 a 06/2015, 08/2015 a 01/2016,
02/02/2016 e 01/04/2016, (iii)  possui direito em ter reconhecida a sua atividade rural
desempenhada dos 12 anos aos 14 anos, ou seja, de 06/01/1970 a 05/01/1978, (iv) o início do
labor rural pela criança no Brasil se iniciava muito antes dos 12 anos com o auxílio nas
tarefas diárias da propriedade rural que, na medida do crescimento, intensificavam-se a carga
horária e a complexidade do trabalho, exigindo cada vez mais esforço físico, (v) apresentou
vasta documentação demonstrando o exercício de atividade rural no período impugnado, (vi)
desde o casamento de seus genitores em 1946, sua família já vivia do trabalho no campo e
vivia no Distrito de Pancas, sendo que seus pais continuaram a exercer labor rural por toda a
vida, tendo a genitora inclusive se aposentado na qualidade de segurada especial (NB
048.767.270-4), (vii) o STJ (Súmula 577) já se posicionou que a prova material não precisa
compreender todo período, bastando apenas um início de prova material a ser corroborado
por meio de prova testemunhal, (viii) as testemunhas foram unânimes em afirmar que a sua
família  sempre tirou o sustento da roça, como meeiros, (ix) a respeito das competências de
10/2012 e 11/2012 (recolhimento concomitante), a sentença  não computou corretamente sob
a justificativa de que, no período de 11/10/2012 a 11/11/2012, recebeu benefício NB
31/553.876.316-8, havendo então concomitância no recolhimento, porém, conforme cálculo
de tempo de contribuição feito pelo INSS (Evento 1 – PROCADM 7 – fl. 40), o tempo em
benefício (11/10/2012 a 11/11/2012) totaliza apenas 1 mês e 1 dia, (x) contribui nos meses de
outubro e novembro de 2012, conforme consta em seu CNIS, devendo as competências de
10/2012 e 11/2012 serem computadas integralmente no cálculo de tempo de contribuição (2
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meses – 01/10/2012 a 30/11/2012), (xi)  a respeito das competências de 11/2013 a 06/2015 e
de 08/2015 a 01/2016 (atualização do CadÚnico), a sentença  determinou que as
contribuições de 11/2013 a 06/2015 e de 08/2015 a 01/2016 não fossem validadas devido ao
cadastro do CadÚnico ter expirado, uma vez que as atualizações no CadÚnico foram
realizadas em 16/11/2011 e depois em 02/02/2016, (xii) a jurisprudência especializada na
matéria já assentou que a inscrição no CadÚnico é prescindível quando o segurado
comprovar os demais requisitos para enquadramento na categoria de segurado facultativo de
baixa renda, (xiii) é prescindível a atualização do CadÚnico quando for comprovado que a
segurada não possui renda própria, dedicando-se exclusivamente ao trabalho doméstico, e
integra núcleo familiar cuja renda mensal seja de até dois salários mínimos, (xiv) em
audiência,  afirmou (Evento 18 – VIDEO1) que, após deixar o labor rural e vir para a cidade,
nunca trabalhou, pois teve que se dedicar aos cuidados de seu filho, que é portador de
deficiência, sendo que a única renda da família, desde a criação do cadastro no CadÚnico em
16/11/2011, advém do benefício assistencial de prestação continuada da pessoa com
deficiência de seu filho Wanderson Moises da Silva (NB 110.576.545-5) no valor de um
salário mínimo, (xv) apresenta, nesta oportunidade, perícias realizadas no INSS em que se
declara dona de casa e do lar em datas de 19/12/2012, 25/07/2014 e 21/12/2016, (xvi) a
respeito das competências de 02/02/2016 e 01/04/2016 (renda pessoal no CadÚnico) a
sentença não as validou sob a justificativa de que consta, no documento juntado pelo INSS no
Evento 27, histórico de atualizações de renda constando renda bruta de R$4.500,00 em
02/02/2016 e em 01/04/2016, porém, ao observar todo o histórico de atualizações de renda da
pessoa, o valor de R$4.500,00 que consta nos meses de 02/02/2016 e 01/04/2016 é
exorbitante e não condizente com os padrões da renda familiar nem com os demais
documentos acostados aos autos, (xvii) no documento apresentado ao Evento 27, há o
histórico de atualizações da família, sendo que, em 02/02/2016, foi declarado que a renda
familiar era de R$1.008,00, (xviii)  no histórico de atualizações da renda da pessoa abaixo da
seção que indica a renda bruta de R$4.500,00 em data de 02/02/2016, há a repetição da data
de 02/02/2016 com a renda bruta de 0,00, (ix) resta evidente que a informação da renda bruta
de R$4.500,00 que consta erroneamente nas datas de 02/02/2016 e de 01/04/2016 é
incompatível com o histórico de renda familiar, sendo que, por toda sua vida, desde que
deixou o labor rural em 1978, dedicou-se aos afazeres domésticos, e (x) conforme os laudos
juntados nessa oportunidade, em todas as oportunidades que compareceu para realizar perícia
médica junto ao INSS, declarou-se dona de casa (19/12/2012, 25/07/2014, 21/12/2016,
30/03/2017, 26/04/2019), sendo que, conforme CNIS, não há nenhuma anotação de vínculo
empregatício, fazendo jus à validação das competências de 02/02/2016 e 01/04/2016, vez se
tratar de segurada facultativa baixa renda. 

Contrarrazões da parte contrária (Evento 43). 

VOTO
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Do alegado labor rural de 06/01/1970 a 05/01/1972

A autora alega que, no período de 06/01/1970 a 05/01/1972, dos 12 aos 14 anos,
exerceu atividade rural com a família, sob o regime de economia familiar, fazendo jus à
averbação do referido tempo de serviço para fins de concessão de aposentadoria por idade
híbrida. 

A sentença reconheceu o exercício de atividade rural somente de 6//1/1972 a
17/2/1978 sob os seguintes fundamentos:

(...) No que toca ao alegado período de atividade rural (01/1970 a 02/1978), verifico que foi
juntada aos autos (evento 1 – OUT6) a certidão de casamento de seus pais mencionado a
profissão do seu genitor como lavrador (fl. 7)

Realizada audiência de instrução, em 10/04/2019, verifico que as testemunhas confirmaram o
labor rural pela parte autora no período indicado na inicial, senão vejamos:

Em seu depoimento pessoal a parte autora informou que trabalhava no meio rural com seus
irmãos e pais, que eram meeiros de Oscar Martins até 1978, quando se casou e veio para
Colatina, quando não exerceu nenhuma outra atividade laborativa. Disse que cultivavam café,
milho e feijão.

As testemunhas foram unânimes em afirmar que desde muito nova, até se casar, a autora
trabalhava no labor rural com seus pais e irmãos.

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar por intermédio de documentos em nome dos
pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para
comprovar o trabalho rural exercido.

 Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS: QUALIDADE DE
SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RURAL. ATENDIDOS.
LAUDO PERICIAL: CONDIÇÕES PESSOAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1.
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Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC,
eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou
STJ. 2. Nos termos do julgamento do RE 631240, decidido com repercussão geral reconhecida,
para as ações ajuizadas até a data dessa decisão, a contestação de mérito caracteriza o
interesse de agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao pedido,
sendo, para esses casos, prescindível a provocação administrativa. 3. Os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze)
contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou
total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. Presente início de
prova material: o autor (solteiro) juntou cópia de documentos do genitor: certidão de
nascimento próprio comprovando a condição de lavrador do genitor (fl. 17); escritura de
compra e venda de imóvel rural em nome do genitor (fl. 19) e os respectivos ITRs (fls.
21/37), notas fiscais de venda de produtos agrícolas em nome do pai (fl. 23/25); que
configura início razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução
pro misero. Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência assentou entendimento no
sentido de que as atividades desenvolvidas em regime de economia familiar, podem ser
comprovadas por intermédio de documentos em nome dos pais e de terceiros. Isso em razão
das dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para comprovar o seu efetivo
exercício no meio agrícola. Precedentes. 5. A prova material foi corroborada por prova
testemunhal consistente (contracapa), que confirmou o trabalho em regime de economia
familiar: indubitável qualidade de segurado especial da parte autora. 6. Averiguada
pericialmente a incapacidade parcial e temporária para atividades rurais (fls. 84/87). 7. Em
que pese o perito conclua que a incapacidade da parte autora é parcial, apresentando marcha
claudicante, entendo que, no caso, tal incapacidade torna-se total, visto que o esforço físico,
manter-se de pé, caminhar, são exigências intrínsecas ao labor rural, única atividade
desempenhada pela parte autora. Assim, considerando as condições individuais da parte
autora, e averiguada a incapacidade total e temporária para o labor rural, mostra-se devida a
concessão de auxílio-doença. 8. DIB: a contar da data da citação (f. 04v - 13.10.2005),
Recurso Especial Representativo de Controvérsia. Art. 543-C do CPC. REsp 1369165/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014. 9.
Consectários legais: a) correção monetária e juros moratórios conforme Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 10. A antecipação de tutela
deve ser mantida, porque presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos
contra o acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 11. Apelação do
INSS não provida e Remessa oficial parcialmente provida (item 09). (AC
00355222020134019199, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), TRF1 -
SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:18/09/2015 PAGINA:2391.)

Como se nota do pedido inicial, a parte autora requer o reconhecimento do exercício efetivo
de trabalho rural a partir dos 12 anos de idade.

Há muito a jurisprudência nacional estabeleceu a possibilidade de averbação do tempo
trabalhado entre os 12 e 14 anos. Matéria, inclusive, sumulada perante a Turma Nacional de
Uniformização:

Súmula nº 5. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins
previdenciários.
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Gostaria apenas de destacar um ponto em particular da súmula em questão. A averbação do
tempo trabalhado em tão tenra idade é admitido desde que devidamente comprovado.

Faz-se aqui essa ressalva pela própria natureza da atividade desempenhada. Não é segredo a
dificuldade da lida no campo. Serviço duro e de grande exigência física.

Também é de conhecimento geral que, décadas atrás, os indivíduos iniciavam o aprendizado
no campo muito cedo, até mesmo antes dos 10 anos.

Contudo, seria essa atividade um trabalho efetivo ou apenas um auxílio no campo, na medida
e com as limitações físicas impostas pela idade?

Este questionamento deve ser respondido pela parte autora na instrução. Não basta, pois,
alegar o trabalho no campo a partir dos 12 anos, faz-se imprescindível uma demonstração
mais concreta da participação efetiva e indispensável do menor no labor.

Sem essa comprovação, muito embora seja natural o reconhecimento da presença do menor no
campo, a averbação do tempo como trabalho efetivo, para fins previdenciários, restará
prejudicada.

Pode-se invocar, inclusive, por analogia, a situação de dependência entre pais e filhos para
fins previdenciários (notadamente pensão por morte e auxílio reclusão). Quer dizer: naquelas
situações, não basta a alegação de que os filhos ajudavam com algumas despesas domésticas
para caracterizar dependência. Não se pode, segundo corriqueiro entendimento
jurisprudencial, confundir auxílio com dependência.

Isso porque é inegável que – e não somente no meio rural – que os filhos por ventura auxiliem
os pais em suas atividades laborativas na medida do possível -. Agora, esse auxílio, em tão
tenra idade, não pode ser equiparado, à meu sentir, a uma jornada de trabalho como qualquer
trabalhador urbano ou rural (já que a pretensão autoral é computar esse tempo rural como
tempo de contribuição).

Ou seja, é possível equiparar esse labor rural, em tão tenra idade, geralmente em meio
período (já que a grande maioria estudava um período do dia), com aquele trabalhador
urbano (somente a partir dos 14 anos – e como menor aprendiz ainda)?

Não se pode, evidentemente, passar a reconhecer, automaticamente, tempo de contribuição
pelo simples fato de o segurado ter nascido no meio rural ou ter auxiliado os pais nas tarefas
agrícolas. Esse labor deve se revelar indispensável ao regime de economia familiar.

Nesses termos, havendo início de prova material, complementada por prova testemunhal, é
possível reconhecer o período de atividade rural da autora no período de 06/01/1972 (data em
que completou 14 anos de idade) a 17/02/1978 (véspera do dia de seu casamento). (...)

Como se observa, os elementos dos autos foram suficientes para demonstrar que
a autora exerceu atividade campesina, sob o regime de economia familiar, com os pais, até
1978, momento em que ela se casou e passou a residir em área urbana. A sentença
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reconheceu o exercício da lide rurícola somente de 6/1/1972, quando ela completou 14 anos,
até 17/2/1978, todavia assiste razão à autora ao afirmar que, desde os 12 anos de idade,
laborava no campo com seus familiares.

A respeito do labor rural por menor de 12 anos, a Súmula 5 da TNU dispõe
que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de
24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins
previdenciários”.

O INSS, para o cumprimento da decisão proferida na Ação Civil Pública nº
5017267- 34.2013.4.04.7100, expediu, em 13/5/2019, o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de
idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a
15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será permitido
ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo
para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação
do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o
trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1)
Os documentos comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente
permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários para a comprovação da
atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que
exerce a atividade, à exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na
condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo documento é em nome de
um dos titulares. (...)

Assim, não há óbice ao reconhecimento do labor rural, pela autora, a partir dos
12 anos.

Quanto ao início de prova material do labor rural de 06/01/1970 a 05/01/1972,
consta, nos autos, a certidão de casamento dos pais (Sebastião Paulista da Silva e Elita de
Almeida Prata), celebrado em 5/9/1946, demonstrando que o genitor, à época, era qualificado
como lavrador. Consta, também, declaração, emitida em 22/1/1993 pelo sindicato de
trabalhadores rurais, informando que a genitora laborou, como meeira, na propriedade de
Isaulino Antônio da Silva de 10/1/1987 a 30/1/1989 e na propriedade de Neuzeni Teixeira
Machado de 3/2/1989 a 22/1/1993.  Ainda, espelho do sistema previdenciário demonstrando
que a genitora passou a receber aposentadoria rural a partir de 13/4/1993. 

Sobre os documentos em nome dos genitores,  é admitido, como início de prova
material,  documentos de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º,
da Lei n. 8.213/1991 define como sendo regime de economia familiar aquele em que os
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membros da família exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse
contexto, os atos negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de
forma individual, mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar
perante terceiros, função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo
genitor ou cônjuge masculino.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Dessa forma, faz a autora jus à averbação de tempo rural de 06/01/1970 a
05/01/1972.

Das competências de 10/2012 e 11/2012

A autora alega que não se sustenta o fundamento da sentença no sentido de que,
nos períodos em questão, recebeu o benefício NB 31/553.876.316-8 e, por isso, haveria
concomitância no recolhimento, porque, conforme cálculo de tempo de contribuição feito
pelo INSS (Evento 1 – PROCADM 7 – fl. 40), o tempo em benefício (11/10/2012 a
11/11/2012) totaliza apenas 1 mês e 1 dia, devendo, assim, as competências de 10/2012 e
11/2012 serem computadas integralmente no cálculo de tempo de contribuição (2 meses –
01/10/2012 a 30/11/2012).

De fato, o espelho do CNIS de Evento 6 demonstra que a autora recebeu
auxílio-doença de 11/10/2012 a 11/11/2012.  Não obstante, nesse período, ela recolheu
contribuições previdenciárias nas competências 10/2012 e 11/2012.

Assim, deve ser computado o período de 1/10/2012 a 30/11/2012,
desconsiderando, no cálculo, o benefício recebido de 11/10/2012 a 11/11/2012.

Das competências de 11/2013 a 06/2015 e de 08/2015 a 01/2016

A autora alega que, em tais competências, ostentava a qualidade de segurada de
baixa renda, com cadastro no CadÚnico, sendo prescindível  atualização do cadastro quando
for comprovado que o segurado não possui renda própria, dedicando-se exclusivamente ao
trabalho doméstico, e integra núcleo familiar cuja renda mensal seja de até dois salários
mínimos. Afirma que, após deixar o labor rural e vir para a cidade, nunca trabalhou, pois teve
que se dedicar aos cuidados de seu filho, que é portador de deficiência, sendo que a única
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renda da família, desde a criação do cadastro no CadÚnico em 16/11/2011, advém do
benefício assistencial de prestação continuada da pessoa com deficiência de seu filho
Wanderson Moises da Silva (NB 110.576.545-5) no valor de um salário mínimo.

Para ser segurado facultativo de baixa renda são necessários os seguintes
requisitos: a) inexistência de renda própria e de trabalho remunerado; b) renda familiar de até
2 salários mínimos) inscrição no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal
– CadÚnico anterior às contribuições e cuja atualização cadastral não seja superior a 2 anos
no momento das contribuições, conforme art. 21, §§ 2º e 4º, da Lei 8.212/1991.

A TNU, no julgamento do Incidente de Uniformização nº 0000513-
43.2014.4.02.5154/RJ, em 21/11/2018, decidiu sob o rito dos recursos representativos da
controvérsia, o seu Tema 181, que versava sobre a necessidade de prévia inscrição no
Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) como requisito
essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5%
(segurado facultativo de baixa renda), quando foi fixada a seguinte tese:

“A prévia inscrição no Cadastro único para Programas Sociais no Governo Federal –
Cadúnico, é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na
alíquota de 5% (art. 21, §2º, inciso II, alínea “b” e §4º, da Lei 8.212/91 – redação dada pela
lei nº 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas
anteriormente."

No caso, há prova de que a autora se cadastrou no CadÚnico em 16/11/2011, ou
seja, antes do recolhimento das contribuições previdenciárias impugnadas, sendo a última
atualização cadastral em 19/9/2019 (Evento 30).

O INSS, no processo administrativo, porém, constatou que, à época do
pagamento das referidas competências, a autora não teria atualizado o CadÚnico, ou seja, os
recolhimentos das competências teriam sido efetivadas após a validade do cadastro. 
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Não há, nos autos, todavia, elementos que possam indicar que a autora, no
período em questão,  pertencia a grupo familiar com renda acima de dois salários mínimos;
pelo contrário,  a única renda da família era constituída pelo benefício assistencial que o
filho Wanderson Moises da Silva recebe (NB 110.576.545-5).

Dessa forma, afastada a formalidade em atualizar o CadÚnico a cada dois anos
e não havendo prova de que a autora, no período em questão, não pertencia a grupo familiar
com renda acima de 2 salários mínimos, devem ser consideradas as competências de 11/2013
a 06/2015 e de 08/2015 a 01/2016 no cálculo do benefício almejado.

Das competências de 2/2016 e 4/2016

A autora alega que, em tais competências, não possuía renda superior a 2
salários mínimos, sendo considerada, portanto, como segurada de baixa renda. 

Afirma que, ao observar todo o histórico de atualizações de renda, o valor de
R$4.500,00 que consta nos meses de 02/02/2016 e 01/04/2016 é exorbitante e não condizente
com os padrões da renda familiar nem com os demais documentos acostados aos autos,
destacando que, no documento apresentado ao Evento 27, há o histórico de atualizações da
família, sendo que, em 02/02/2016, foi declarado que a renda familiar era de R$1.008,00.
Alega que a informação da renda bruta de R$4.500,00 foi lançada  equivocadamente nas
datas de 02/02/2016 e de 01/04/2016.

De fato, o relatório da análise para validação das contribuições do segurado
FBR acostado aos autos (Evento 27) demonstra que, em 2/2/2016, a renda familiar da autora
era de R$1.008,00 (no campo "histórico de atualizações da família"), em descompasso com a
informação lançada no campo "histórico de atualizações de renda da pessoa" consignando a
renda de R$4.500,00. Quanto à renda relativa a 1/4/2016, há somente a informação no
campo "histórico de atualizações de renda da pessoa" consignando o valor de R$4.500,00.
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Como não há outros elementos dos autos que possam indicar a renda de
R$4.500,00 em tais datas, presume-se que a renda da autora sempre foi de um salário
mínimo, correspondente ao BPC de que o filho é titular (NB 110.576.545-5). 

O INSS, em sua contestação, apoia-se apenas nas informações do CadÚnico,
não havendo como presumir, em desfavor da parte autora, elevada renda somente em tais
competências, mesmo porque o cadastro é passível de erros/falhas.

Nesses termos, devem ser consideradas as competências de 2/2016 e 4/2016 no
cálculo do benefício requerido.

Do tempo contributivo

A autora, na inicial, requer a concessão de aposentadoria por idade híbrida
desde a DER em 25/1/2018.

Considerando o tempo rural reconhecido na sentença e neste voto, bem como as
contribuições previdenciárias não validadas pelo INSS, que, nos termos da fundamentação,
são passíveis de compor o cálculo da aposentadoria, tem-se o seguinte somatório:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d  
01/08/2010 31/10/2011                     457            1,00                457      1     3     1  
01/11/2011 31/03/2012                     152            1,00                152     -      5    -   
01/07/2012 30/09/2012                       92            1,00                  92     -      3     1  
01/10/2012 30/11/2012                       61            1,00                  61     -      2    -   
01/12/2012 31/08/2013                     274            1,00                274     -      9    -   
01/10/2013 31/10/2013                       31            1,00                  31     -      1     1  
01/04/2015 30/04/2015                       30            1,00                  30     -     -    30  
01/06/2017 25/01/2018                     239            1,00                239     -      7   26  
06/01/1970 17/02/1978                   2.965            1,00             2.965      8     1   15  
01/11/2013 30/06/2015                     607            1,00                607      1     7   29  
01/08/2015 31/01/2016                     184            1,00                184     -      6     2  
01/02/2016 28/02/2016                       28            1,00                  28     -     -    28  
01/04/2016 30/04/2016                       30            1,00                  30     -     -    30  

          
 Total:             5.150    14     1   10  

 

Como se observa, a  autora, na DER, não reuniu a carência suficiente para
obtenção da aposentadoria por idade (15 anos).
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A autora, porém, requereu a reafirmação da DER. 

No que tange à reafirmação da DER, em sessão realizada em 23 de outubro de
2019, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 995, que tratava sobre a possibilidade de
computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a reafirmação da
data de entrada do requerimento administrativo (DER) para o momento de implementação
dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário.

De acordo com a Corte Superior, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
lhe dado provimento, com base no art. 493, do CPC/2015, fixando o entendimento de que é
possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das
contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado
houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

Dessa forma, faz a autora jus à reafirmação da DER para o momento em que
implementou os requisitos para obtenção de aposentadoria por idade na modalidade híbrida. 

Sobre a possibilidade de conceder aposentadoria híbrida, a TNU, no período
entre 18 de maio e 1º de junho, revisou o representativo da controvérsia de Tema n. 168 e
decidiu, por unanimidade, negar provimento ao incidente interposto pelo INSS, adequando à
tese firmada no Tema n. 1.007 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do
labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo".

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para reconhecer o exercício de atividade rural de 06/01/1970 a 05/01/1972 e determinar a
incidência, no cálculo do benefício almejado, as competências relativas ao períodos
de 10/2012, 11/2012, 11/2013 a 06/2015, 08/2015 a 01/2016,  2/2016 e 4/2016, com a
concessão de aposentadoria por idade híbrida na data em que reuniu os requisitos
(reafirmação da DER), se anterior ao presente julgado. Sendo o caso, aplicam-se juros de
mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e correção monetária desde
a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 31



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 228/670

5000776-10.2018.4.02.5005 500000668849 .V100 JES10515© JES10515

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000668849v100 e do código CRC 4354e6c2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000776-10.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o exercício de
atividade rural de 06/01/1970 a 05/01/1972 e determinar a incidência, no cálculo do benefício
almejado, as competências relativas ao períodos de 10/2012, 11/2012, 11/2013 a 06/2015,
08/2015 a 01/2016, 2/2016 e 4/2016, com a concessão de aposentadoria por idade híbrida na
data em que reuniu os requisitos (reafirmação da DER), se anterior ao presente julgado.
Sendo o caso, aplicam-se juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000763580v2 e do código CRC f2543a8d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 25/8/2020, às 12:36:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000956-23.2018.4.02.5006/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença
que julgou extinto o feito sem a resolução de mérito com relação ao pedido de condenação do
INSS a restituir os valores de contribuição previdenciária recolhidos após a concessão da
aposentadoria e, no mérito, julgou improcedente a pretensão inicial com relação aos demais
pedidos.

Em suas razões recursais (Evento 49), alega, em síntese,  que (i) contribuiu no
período de 06 de maio de 1980 a 31 de janeiro de 2017, totalizando 36 anos 10 meses e 25
dias, porém o sistema informa que, nesse período, ficou sem contribuir, em algumas
competências, motivo pelo qual foi indeferido o pedido,  porém esses períodos foram objeto
de recolhimento na modalidade de facultativo, (ii)  o período sem contribuição que foi de 2
anos, 5 meses e 18 dias (898 dias), concluindo-se que o período de efetiva contribuição foi de
34 anos, 5 meses e 7 dias e não o tempo de 34 anos, 2 meses e 18 dias informado na decisão
de indeferimento, de forma que restam 6 meses e 23 dias para completar os 35 anos de
contribuição necessários ao benefício, (iii) outro problema na apuração é que em todos os
meses fracionados  teve contribuição como segurado empregado e também como segurado
facultativo (são períodos concomitantes), sendo que a contribuição como empregado em
apenas parte do mês e facultativo no período integral, (iv) a contagem do tempo de
contribuição, pelo recorrido, utilizou apenas a contribuição do segurado empregado,
desprezando o período de contribuição como facultativo, (v) é inegável que o faz jus ao
tempo de contribuição no período de 23 de dezembro a 31 de dezembro, pois pagou
contribuições como facultativo, não havendo concomitância nesse intervalo, devendo ser
considerado como tempo de efetiva contribuição, (vi) sobre o valor da contribuição no
período de 23 de dezembro a 31 de dezembro de 2000, deve ser considerado todo o valor
pago como facultativo, pois, embora o carnê de pagamento permite apenas a indicação de
mês de competência, o valor é complementar ao teto do RGPS, (vii)  possui 228 dias a mais
de contribuição que o apurado pelo recorrido, que equivale a 7 meses e 18 dias, concluindo-se
que faz jus ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição na data de 31 de janeiro
de 2017, (viii) iniciou as contribuições pessoais, na qualidade de segurado facultativo, em
janeiro de 2000, sempre em valor complementar ao teto do RGPS quando concomitante a
contribuições na qualidade de empregado, (ix) a contribuição do segurado empregado
está parametrizada no art. 20 da Lei 8.212/1991, nos percentuais de 8%, 9% e 11%, sempre
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limitado ao teto do RGPS, como percentuais mínimos, (ix) sempre manteve suas
contribuições na qualidade de contribuinte facultativo complementando o valor do teto do
RGPS e essas contribuições não podem ser desprezadas na apuração do salário-de-benefício,
uma vez que o segurado pode determinar o valor de sua contribuição respeitando o limite
percentual impostos pela Lei 8.213/1991, (x) os segurados que exercem mais de uma
atividade com empregado terá o seu salário-de-benefício apurado pela soma dos salários-de-
contribuição, dessa mesma forma, o segurado empregado que exerce outra atividade
remunerada pode contribuir como contribuinte individual que terá o seu salário-de-benefício
apurado pela soma das contribuições, (xi) os percentuais descritos no art. 20 da Lei
8.212/1991 são percentuais mínimos, sendo o máximo o teto do RGPS, valor absoluto, e a
norma não proíbe que o empregado recolha um percentual maior que o estabelecido, (xii) o
recolhimento foi na modalidade de segurado facultativo e a jurisprudência estabelece que,
havendo duas modalidades de contribuições, deve prevalecer a de maior significância, que
traga melhores condições ao segurado, mas não deve, em momento algum, ser desprezada a
contribuição, (xiii) o recebimento da contribuição por parte do recorrido durante 17 anos
configura a boa-fé do recorrente, que foi orientado pelo próprio INSS a proceder dessa forma,
não podendo o benefício ser recusado por um erro material na indicação do código de
facultativo ou individual, após esse longo lapso temporal, (xiv)  nesse mesmo sentido, o
art. 13 da Lei 8.213/1991 estabelece quem será o segurando facultativo, pela via da exclusão,
quando não estiver enquadrado nas outras modalidades, considerando-se uma modalidade
subsidiária, no entanto, jamais inviabiliza a concomitância, (xv)  possui períodos
concomitantes como empregado e facultativo e, pelo artigo descrito, no período
concomitante, a atividade primária será a de contribuinte empregado e a secundária a de
facultativo, sem afastar as contribuições de facultativo da base de cálculo do salário-de-
benefício, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade, (xvi) seguindo o princípio
contributivo do benefício de aposentadoria por tempo de serviço e o princípio da boa-fé, deve
ser deferido o benefício requerido considerando o salário-de-contribuição como a soma das
contribuições do segurado empregado com o segurado facultativo, (xvii) o INSS deve ser
condenado para revisar o salário-de-benefício para considerar na base de cálculo o valor das
contribuições como empregado e facultativo nos períodos de concomitância desde o início do
recebimento do benefício, (xviii)  recebe mensalmente receitas de aluguéis e a contribuição
como contribuinte facultativo possuía lastro em receitas de alugueis, conforme demonstrado
pelo contrato de locação e recibos de depósitos anexos à exordial, (xix) é segurando
empregado nos termos do art. 12, I, a da Lei 8.212/1991 em alguns meses e, nesses meses,
auferiu renda de aluguéis, sobre a qual foi recolhido no INSS com o código de facultativo,
(xx) o segurado contribuinte individual tem a prerrogativa de informar a renda auferida
durante o mês quando autônomo, de forma que, pelo princípio da paridade, não pode ser
impedido os demais segurados de fazer recolhimento sobre valores diferentes dos percentuais
estabelecidos no art. 20 do mesmo diploma legal, (xxi) seria uma ofensa Constitucional
permitir que o segurado facultativo recolhesse sobre qualquer valor, sendo permitido um
benefício de aposentadoria no teto, enquanto um segurado empregado seria obrigado recolher
somente o salário real e obter somente um benefício de aposentadoria equivalente ao salário
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de empregado, (xxii) não é comum um segurado fazer recolhimento acima do obrigatório na
norma, mas no caso em tela foi o que aconteceu, pois fez contribuições conforme a norma na
qualidade de empregado e complementou o valor para o teto como facultativo, com lastro em
receitas de alugueis e rendas eventuais autônomas, de forma que  o salário-de-contribuição
ficasse próxima ao teto do RGPS, (xxiii) o art. 20 da Lei 8.212/1991, ao estabelecer os
percentuais para recolhimento das contribuições, não teve a intenção de estabelecer
percentuais taxativos, estabelecendo valores mínimos relativos ao salário real, de forma que o
trabalhador possa recolher percentuais superiores aos determinados, sem ofensa à norma,
(xxiv) o art.  32 da Lei 8.213/1991 trata do salário-de-benefício sem fazer nenhuma exclusão
de contribuições concomitantes envolvendo recolhimento de contribuinte facultativo, (xxv) o
INSS deve ser condenado para recalcular o sálário-de-benefício da aposentadoria por tempo
de contribuição  para que corresponda ao somatório das contribuições quando concomitantes
nas modalidades empregado e facultativo, (xxvi) porém, tais dispositivos colocam em
condições desiguais o contribuinte empregado obrigatório, que fica impossibilitado de
recolher uma contribuição maior que o correspondente ao seu salário de empregado, enquanto
que os demais contribuintes (individuais e facultativo) podem escolher qual o seu salário-de-
contribuição, desde que limitados ao mínimo e máximos do RGPS, (xxvii) o art. 13 da Lei
8.213/1991 estabelece uma vedação à discricionariedade do valor de contribuição do
segurado empregado, enquanto que esse mesmo diploma legal permite ao contribuinte
individual e facultativo o arbitramento de qualquer valor do salário-de-contribuição entre o
máximo e o mínimo, e (xxviii) ocorre uma total discriminação ao trabalhador empregador,
que fica restrito ao valor de contribuição de percentual de seu salário nominal, não possuindo
a mesma faculdade que os demais segurados.

Contrarrazões (Evento 52).

VOTO

O autor ajuizou esta ação, em 4/8/2018, objetivando a concessão de aposentaria
por tempo de contribuição com data inicial em janeiro de 2017 (data do primeiro pedido de
benefício) considerando o tempo de contribuição na qualidade de segurado facultativo em
parte do período quando o vínculo de emprego se encerrou no meio do mês e houve a
contribuição concomitante como segurado facultativo, pois a contribuição parcial do mês
como obrigatório não pode impedir a contribuição no mesmo mês como facultativo, bem
como o somatório das contribuições como empregado e facultativo para apuração do salário-
de-benefício quando concomitantes, com a condenação do requerido em pagamento
retroativo das diferenças apuradas com juros e correção monetária, e ainda a condenação do
INSS em restituição das contribuições na modalidade de facultativo excedentes à aquisição
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, pois foram realizadas por
determinação da autarquia de forma equivocada.
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Em contestação, o INSS alegou que, no caso concreto, os recolhimentos
efetuados como segurado facultativo não foram considerados no cálculo, tendo em vista o
disposto no art. 55, § 4º, da Lei n.º 8.213/1991, destacando que na via administrativa, o autor
não logrou êxito em comprovar a atividade para acerto da sua categoria de contribuinte.
Ressatlta que, nos períodos de recolhimento como segurado facultativo,  o autor estava filiado
como empregado, com diversos contratos temporários firmados com a Secretaria de
Educação do Estado do Espírito Santo. Com isso, acertadamente a 24ª Junta de Recursos
ponderou que ele não atendia uma das condicionantes para reconhecimento do período como
facultativo, que é justamente não estar filiado ao RGPS como segurado obrigatório. Dessa
forma, as contribuições efetuadas não podem ser consideradas para fins de cálculo.

A sentença julgou extinto o feito sem a resolução de mérito com relação
ao pedido de condenação do INSS a restituir os valores de contribuição previdenciária
recolhidos após a concessão da aposentadoria e, no mérito, julgou improcedente a pretensão
inicial com relação aos demais pedidos sob os seguintes fundamentos:

(...) Sustenta a parte Autora que precisou requerer a sua aposentadoria, por três vezes, após
receber orientações de agência do INSS sobre o tempo de contribuição necessário para a
obteção do benefício.

 Ressalta que a Autarquia indeferiu o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição
NB 180.950.168-4, requerido em 31/01/2017, sob a alegação de que não foi atingido o tempo
mínimo de contribuição exigido, nem pedágio, tendo apurado 34 anos, 02 meses e 18
dias, conforme fls. 02/03 (Evento 1 - Doc. 25). 

Posteriormente, o benefício foi concedido (NB 184.685.425-0), na data do terceiro
requerimento administrativo, em 07/02/2018, no qual o INSS apurou 35 anos e 08 dias (Evento
1 - Docs 06/07).

Esclarece que durante mais de quinze anos verteu contribuições previdenciárias como
segurado facultativo, com a finalidade de complementar o teto do INSS, usando para isso
renda de aluguéis e receitas de serviços eventuais de consultoiria e assessoria em marketing.

Citado, o INSS suscitou ilegitimidade passiva ad causam em relação ao pedido de repetição de
indébito, e pugnou pela improcedência do pedido, alegando que os recolhimentos efetuados
como segurado facultativo não foram considerados no cálculo, em face do disposto no art. 55,
§ 4.º, da Lei n.º 8.213/91 (Evento 22- Doc 2). 

Alegou ainda que o segurado não comprovou  exercer atividade remunerada para acerto da
sua categoria de contribuinte e, portanto, as contribuições efetuadas como facultativo, de
forma concomitante com os vínculos empregatícios, não podem ser consideradas no cálculo da
RMI do benefício.

Quanto à ilegitimidade ad causam alegada pelo Réu, destaco que, com a edição da Lei nº
11.457/2007, foi transferida para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da União
Federal, a atribuição de administrar a arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições
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previdenciárias.

Isto posto, em relação ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias, declaro a
ilegitimidade passiva ad causam do INSS.

Passo à análise do mérito.

Antes de adentrar no caso específico dos autos, mostra-se pertinente consignar algumas
premissas inerentes ao entendimento firmado por este Juízo:

I) as contribuições vertidas em razão de atividades concomitantes deverão ser observadas,
consoante o disposto no artigo 32, da Lei nº 8.213/91, somente para fins de apuração do
salário-de-benefício, não podendo ser computadas em dobro para efeito de tempo de
contribuição; e

II) as contribuições, cujos valores de salários-de-contribuição forem inferiores ao salário
mínimo, não poderão ser computadas para nenhum efeito, conforme se depreende do § 2.º do
art. 29, da Lei n.º 8.213/91;  

Outro também não é o entendimento deste Juízo quanto aos períodos de concomitância abaixo
identificados:
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Analisando o Resumo de Documentos para Cálculos de Tempo de Contribuição de fls. 05/10
(Evento 1 - Doc 24) e fl. 01 (Evento 1 - Doc 25), no qual foi apurado pelo INSS 34 anos 02
meses e 18 dias, observa-se que praticamente coincide com as contribuições previdenciárias
recolhidas como empregado e contribuinte individual, que constam no CNIS do(a) Autor(a) de
fls. 01/21 (Evento 22 - Doc 1).

Embora o Réu tenha alegado, na contestação, que, com base no art. 55, §4.º, da Lei n.º
8.213/91, foram desconsiderados os recolhimentos efetuados como segurado facultativo na
forma do §2.º do art. 21 da Lei n.º 8.212/91, ou seja, com as contribuições calculadas sob as
alíquotas de 11% ou 5%, a Autarquia não demonstrou que foram aplicadas as referidas
alíquotas nas contribuições previdenciárias existentes no CNIS.

Conforme ressai da Lei n.º 8.212/91, a referida vedação é dirigida ao segurado contribuinte
individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparada, e do segurado facultativo, os quais optam pela exclusão da aposentaria por tempo
de contribuição (alíquota de 11%), bem como ao segurado baixa renda ou
ao microempreendedor individual (alíquota de 5%).
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Por outro lado, conforme se observa do CNIS do(a) Autor(a), as contribuições excluídas do
cálculo pelo INSS encontram-se com o indicador PREC-FACULTCON - Recolhimentos ou
períodos de contribuinte facultativo concomitante com outros vínculos, situação que se
enquadra no entendimento deste Juízo, exposado na primeira premissa supra.

Quanto à competência de dezembro/2010, devido o valor da contribuição previdênciária ter
base de cálculo abaixo do salário mínimo vigente à época, conforme o indicador PREC-
MENOR-MIN - Recolhimento abaixo do valor mínimo, esta deve ser exluída do cômputo.

Assim, pela análise do arcabouço probatório reunido aos autos, temos que, até a data do
requerimento administrativo, formulado em 31/01/2017, efetivando os pertinentes ajustes, o(a)
Autor(a) possuía 34 anos e 13 dias de tempo de contribuição, conforme quadro abaixo:

Portanto, como o(a) Autor(a), na DER (31/01/2017), não alcançou tempo de contribuição
suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição naquele momento,
por certo, impõe-se o indeferimento da retroação da DIB até referida data.

Passo à análise da revisão da RMI.

Sustenta a parte Autora que sempre manteve, paralelemente, o recolhimento das contribuições
previdenciárias como segurado(a) facultativo, objetivando proceder à complementação do
salário-de-contribuição, a fim de alcançar o teto legal do RGPS, contudo, no cálculo da RMI
do benefício, o INSS desconsiderou as contribuições recolhidas nessa modalidade. Pretende a
Demandante a soma dos salários-de-contribuição das atividades concomitantes.

Primeiramente, acerca da tese da soma dos salários-de-contribuição, defendida pela parte
Autora, insta avisar que a primeira ementa colacionada na petição inicial não guarda a
mesma ratione da linha de argumentação adotada pela parte Autora, pelo contrário, a tese da
decisão recorrida, semelhante à defendida pela Requerente, consoante o Enunciado da Súmula
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n.º 568/STJ, foi afastada de plano por decisão monocrática da Ministra Relatora, com base na
jusrisprudência dominante da Corte acerca do tema.  Eis a verdadeira fundamentação do
julgado:

"Esta Corte firmou entendimento segundo o qual se considera como atividade principal, para
fins de apuração do salário de benefício de segurado que exerceu atividades profissionais
concomitantes e não preencheu os requisitos para o gozo do benefício em nenhuma das
atividades exercidas, aquela que apresenta o maior proveito econômico no cálculo da renda
mensal inicial.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.                            
APLICABILIDADE.                   ATIVIDADES CONCOMITANTES. AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. CÁLCULO DA RENDA MENSAL
INICIAL. ATIVIDADE PRINCIPAL. MAIOR PROVEITO ECONÔMICO.
PRECEDENTES.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - Considerando que o art. 32 da Lei n. 8.213/1991 não prevê, de forma expressa, a fórmula
de cálculo do salário de benefício na hipótese em que o segurado não preencheu os requisitos
para a concessão de aposentadoria em nenhuma das atividades concomitantes, deve ser
considerada como atividade principal aquela que proporcionar o maior proveito econômico
no cálculo da renda mensal inicial. Precedentes. III - Recurso especial improvido.

(REsp 1419667/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 23/08/2016).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. ATIVIDADES
CONCOMITANTES. ATIVIDADE PRINCIPAL. MELHOR PROVEITO ECONÔMICO.
SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a saber quais salários de contribuição devem ser utilizados no
cálculo do salário de benefício, no período em que o recorrido exerceu atividades
concomitantes abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, ou seja, qual a atividade
principal a ser considerada nos períodos de exercício de atividades concomitantes.

2. No presente caso, em nenhuma das atividades concomitantes o segurado completou a
carência exigida para a concessão do benefício.

3. O Tribunal a quo, ao interpretar o art. 32 da Lei 8.213/1991, aplicou entendimento no
sentido de que a atividade considerada principal é a que resulta em maior proveito econômico
ao segurado.
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4. Com efeito, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência do STJ.
Aplica-se o óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.412.064/RS,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp
1.311.963/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma , julgado em
20.2.2014, DJe 6.3.2014; AgRg no REsp 772.745/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 27.6.2014, DJe 5.8.2014 Recurso Especial não provido.

(REsp 1523803/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
26/05/2015, DJe 04/09/2015).

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PROVENTOS
PROPORCIONAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA
MENSAL INICIAL. ATIVIDADES                                     CONCOMITANTES.           
ATIVIDADE PRINCIPAL. MELHOR PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA
TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA. ART. 32 DA LEI 8.213/1991.
INAPLICABILIDADE AO CASO. ART. 29 DA LEI 8.213/1991 EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL. OBSERVÂNCIA                                            NO              CASO.             
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese de desempenho pelo segurado de atividades laborais concomitantes, a
jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, nos termos do art. 32 da Lei 8.213/1991,
será considerada atividade principal, para fins de cálculo do valor do salário de benefício,
aquela na qual o segurado reuniu condições para concessão do benefício.

2. A peculiaridade do caso concreto consiste no fato de que o segurado não completou tempo
de serviço suficiente para se aposentar em nenhuma das atividades concomitantes, tendo o
título exequendo reconhecido o direito à aposentadoria por tempo de serviço com proventos
proporcionais, apurando-se o período básico de cálculo nos termos do art. 29 da Lei
8.213/1991, em sua redação original.

3. Considerando que o segurado não completou tempo de serviço suficiente para se aposentar
em nenhuma das atividades concomitantes, deve ser considerada como atividade principal,
para fins de apuração do salário de benefício, aquela que gerar maior proveito econômico no
cálculo da renda mensal inicial.

4. Não se mostra configurada afronta ao art. 32 da Lei 8.213/1991, na espécie, porque o
segurado, no desempenho de atividades concomitantes, não preencheu em nenhuma delas
todos os requisitos para obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

5. A lacuna deixada pelo legislador no art. 32 da Lei 8.213/1991 deve ser integrada pelos
princípios que envolvem a ordem econômica e social previstas na Constituição, ambas
fundadas na valorização e no primado do trabalho humano e na livre iniciativa, a fim de
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

6. Relativamente ao dissídio jurisprudencial, o recurso especial não pode ser conhecido pela
alínea "c" em decorrência da ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
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7.Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido.

(REsp 1311963/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/02/2014, DJe 06/03/2014)."

Quanto a possibilidade de cumulação com aproveito das contribuições previdenciárias
vertidas como segurado facultativo e segurado empregado, é vedada pela Lei n.º 8.213/91, na
forma do art. 13 c/c art. 11:

Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de
Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do art. 11.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:  

(...)

Por sua vez, a vedação também está inserida no art. 11 do Decreto 3.048/99, in verbis:

Art. 11.  É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de idade que se filiar ao Regime
Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199, desde que não
esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da
previdência social.

Nesse sentido, como bem asseverou o INSS em sua contestação, destaca-se a seguinte
passagem:

“Nos períodos de recolhimento como segurado facultativo o autor estava filiado como
empregado, com diversos contratos temporários junto à Secretaria de Educação do Estado do
Espírito Santo. Com isso, acertadamente a 24ª Junta de Recursos ponderou que o autor não
atendia uma das condicionantes para reconhecimento do período como facultativo, que é
justamente não estar filiado ao RGPS como segurado obrigatório” Nosso Grifo.

Na linha de raciocínio do INSS, conclui-se que a condicionante para a inscrição e
contribuição como facultativo é não ser segurado obrigatório.

No mais, pela literalidade do art. 32 da Lei n.º 8.213/91, o qual trata da regra acerca
da concomitância, o termo utilizado "atividades concomitantes" também afasta a conclusão da
possibilidade de se incluir as contribuições vertidas como segurado facultativo, vez que nessa
modalidade não há atividade exercida. 

Ante o exposto, reconheço a impossibilidade da utilização, no cálculo do salário-de-benefício,
das contribuições previdenciárias do(a) Autor(a) vertidas como segurado facultativo,
impondo-se, portanto, o indeferimento do pedido de revisão do cálculo da RMI da
aposentadoria da parte Autora. (...)

Em análise ao espelho do CNIS de Evento 22, nota-se que o autor participou do
RGPS, no período de 1/1/2000 a 31/12/2017, como segurado facultativo, consignando o
cadastro que houvera concomitância com outros vínculos (daí o indicador PREC-
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FACULTCONC).

A sigla PRECFACULTCONC (ou PREC-FACULTCONC), no CNIS, indica a
contribuição como facultativo em concomitância com eventos que descaracterizam a
condição de segurado facultativo. São vários motivos que podem fazer essa sigla aparecer no
CNIS, como concomitância com contribuições em outras categorias, vínculo em aberto,
benefício previdenciário por incapacidade ativo etc.

Ora, o exercício de atividade vinculada obrigatoriamente ao RGPS é
incompatível com a filiação como segurado facultativo, consoante o art. 13 da Lei
8.213/1991. Assim, as contribuições concomitantes como segurado facultativo e obrigaório
da Previdência Social não podem ser computadas no cálculo da renda mensal inicial. Os
salários-de-contribuição relativos à atividade remunerada incluída na categoria de segurado
obrigatório da Previdência Social devem ser considerados no cálculo do salário-de-benefício. 

No caso,  é possível apurar que a contribuição como facultativo foi efetivada
concomitantemente com outros vínculos que descaracterizariam essa condição de segurado da
Previdência Social, pois, nos períodos de 1/2/2000 a 22/12/2000, 13/3/2001 a 21/12/2001,
20/3/2001 a 13/7/2001, 2/9/2002 a 21/12/2002, 16/8/2004 a 30/8/2004, 17/1/2005 a
31/12/2006, 1/2/2007 a 24/12/2007, 23/7/2007 a 24/12/2007, 7/2/2008 a 24/12/2008,
8/2/2008 a 24/12/2008, 10/2/2009 a 23/12/2010, 28/7/2010 a 23/12/2010, 24/1/2011 a
22/12/2011, 3/2/2011 a 14/4/2011, 30/1/2012 a 21/12/2012, 8/1/2014 a 23/12/2014, 6/2/2015
a 2/3/2015, 3/2/2016 a 31/8/2016 e 23/2/2017 a 12/4/2017, o autor manteve vínculo com o
estado do Espírito Santo (contrários temporários regidos pela CLT). Dessa forma, não devem
ser validadas as contribuições a impugnadas. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000714633v37 e do código CRC 1f7967fd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:25 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 32



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 241/670

5000956-23.2018.4.02.5006 500000760554 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000956-23.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FERNANDO CESAR DA SILVA VOLZ (AUTOR)
ADVOGADO: ALESSANDRO DIAS (OAB ES024368)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760554v2 e do código CRC 2f569b77. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006639-19.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NORMA LUCIA NASCIMENTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (Evento 18), alega, em síntese,  que (i) o recolhimento
da contribuição como autônoma referente ao mês 11/2011 deve ser considerado para fins de
cômputo como tempo contributivo/carência, independentemente pelo fao de não constar no
CNIS,  (ii) com a inclusão do período de 01/08/1973 a 30/04/1979 (5 anos e 9 meses) mais o
mês 01/2011 ao período reconhecido pelo INSS, há um total de 179 contribuições, ou seja,
faltando somente um único mês para completar a carência de 180 contribuições, (iii) o
pagamento referente ao mês 11/2011 deve ser considerado, uma vez que foi realizado em casa
lotérica e, devido ao lapso temporal, a impressão se apagou, mas, anexo ao boleto, encontra-
se o cupom de pagamento contendo no verso o código AD950497702, o que leva a concluir
que o pagamento ocorreu e por um erro não constou no CNIS, (iv)  uma análise minuciosa
com o auxílio de uma lupa e luz forte sobre o papel, foi possível verificar que o pagamento
foi efetuado antecipadamente, ou seja, em 01/11/2011, só que equivocadamente, o
funcionário da casa lotérica digitou a competência errada, ou seja, ao invés de constar no
comprovante a competência 11/2011, constou a competência 10/2011, significando que o
pagamento referente à competência 10/2011 ocorreu em duplicidade, (v) deve haver
acompensação utilizando o valor recolhido em duplicidade para abater na guia do mês
posterior, o seja, no mês 11/2011, e (vi)  em todos os meses que antecederam e sucederam ao
mês em questão (11/2011), as contribuições foram recolhidas sempre antecipadamente, ou no
final ou no início de cada mês, o que demonstra o zelo com que cumpria seus compromissos
com a autarquia, nunca deixando de pagar um mês sequer, o que não seria diferente com a
contribuição referente ao mês 11/2011.

Contrarrazões (Evento 22).

VOTO
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A controvérsia, nos autos, limita-se a saber se houve o pagamento da
competência relativa ao mês novembro/2011. A autora alega que realizou o pagamento antes
mesmo da data de seu vencimento em 1/11/2011, porém foi lançada informação equivocada,
pela instituição bancária, registrando a competência de outubro/2011, que inclusive foi paga
em duplicidade em razão de tal erro. O INSS, em sua contestação, afirma que não houve o
pagamento em questão, ante a ausência de autenticação no documento apresentado. 

A sentença entendeu que, para  a competência de 11/2011, não haveria o
registro de recolhimento no CNIS e, nos autos, prova de comprovamente de pagamento. 

Compulsando os autos, nota-se que a GPS de Evento 1 (OUT5), relativa à
competência de 11/2011, não apresenta autenticação da instituição bancária sinalizando o
pagamento da exação. Não consta, no extrato de dossiê previdenciário de Evento 6, o
recolhimento da contribuição previdenciária nessa competência de 11/2011, constando apenas
o pagamento das competências de 9/2011 em 30/9/2001, de 10/2011 em 31/10/2011 e
de 12/2011 em 22/12/2011.

No curso do processo, na petição de Evento 8, a autora apresentou documento
emitido pela casa lotérica que estaria anexado ao carnê das guias da Previdência Social,
porém o documento não está legível (apagado, na verdade), não sendo possível extrair dele
nenhuma informação.

Vale apontar que não se vislumbra, nos documentos, a existência de pagamento
em duplicidade da competência de 10/2011, o que reforçaria a tese da autora de erro no
lançamento do pagamento de 11/2011.

Não obstante, registre-se que há a  possibilidade de os contribuintes individuais,
que exerceram atividade remunerada e não tenham recolhido as correspondentes
contribuições previdenciárias tempestivamente, adimplir essas contribuições em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária
gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000703567v11 e do código CRC 866388fe. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006639-19.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NORMA LUCIA NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: RENATA CAMILA NASCIMENTO (OAB ES017549)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760556v2 e do código CRC 97c27455. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 33
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RECURSO CÍVEL Nº 5002708-08.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: AMELIA ALVES VICENTINI CRUZ (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "CONCEDER o benefício de aposentadoria por idade à
parte autora, com DIB em 16/09/2015".

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, para determinar ao INSS a
implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 500 reais por dia
de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 41) alega, em síntese, (i) ao contrário do
afirmado pelo Magistrado na sentença recorrida, a carência a ser observada pela autora é de
180 meses, não se aplicando a ela a tabela progressiva do art. 142 da Lei nº 8.213/1991, uma
vez que a autora somente passou a contribuir em 2000, ou seja, após a entrada em vigor da
Lei nº 8.213/1991; (ii) que o Juízo determinou o cômputo dos períodos nos quais a parte
autora esteve em gozo de auxílio-doença, para fins de carência; (iii) que é inconcebível que se
compute o período de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez como tempo de carência,
tendo em conta que no período de gozo desses benefícios não há contribuição do segurado,
mas tão somente percepção de benefício pago pela Autarquia; (iv) injustiça na fixação de
multa diária já na decisão que concede a tutela antecipada, como se o INSS não fosse digno
de confiança e consideração; e (v) que o prazo para cumprir a tutela seja alterado para 45
(quarenta e cinco) dias bem como que o prazo seja contado em dias úteis.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da fundamentação

A Lei 8.213/1991, em seu art. 48, dispõe que, a aposentadoria por idade será
devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
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O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/88 e PEDILEF 200572950170414, DJ de 13/10/2009, Rel. Juiz Federal Otávio
Henrique Martins Port).

A parte autora, nascida em 15/07/1947, cumpriu o requisito etário em
15/07/2007.

No tocante à carência, assiste razão ao INSS ao alegar, em seu recurso, que a
autora deve comprovar, no mínimo, 180 meses de contribuição, haja vista que sua filiação ao
RGPS ocorreu em 01/05/2000 (Evento 1, CNIS4) não cabendo, no presente caso, a aplicação
da norma de transição estampada no art. 142 da Lei de Benefícios.

Conforme processo administrativo de Evento 31, a Autarquia Previdenciária
reconheceu 146 meses de carência de contribuições.

Diante dos registros do CNIS, extrai-se que a autora esteve em gozo de auxílio-
doença nos seguintes períodos: de 01/07/2014 a 16/09/2015; de 09/04/2005 a 31/05/2005; de
11/09/2006 a 30/04/2007; de 25/10/2007 a 15/06/2009; de 02/07/2012 a 15/08/2012; de
17/01/2013 a 31/01/2013 e de 20/11/2013 a 23/07/2014.

Os referidos períodos correspondem a 53 meses de carência que, computados
com os 142 meses reconhecidos administrativamente, totalizam 195 meses de carência.

Insta registrar que o entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de
que cômputo do período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando
intercalado com períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária
(PEDILEF 2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ
21/2/2011).

A Súmula n. 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social, sendo essa a hipótese dos autos.

Com efeito, em 16/09/2015 (DER), a parte autora havia cumprido o requisito
etário, bem como contava com a carência necessária para o reconhecimento do benefício
pleiteado.

Poder Judiciário
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Seção Judiciária do Espírito Santo
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Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

Poder Judiciário
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(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar (i) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela; e (ii) alterar
para 30 dias úteis o prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675584v8 e do código CRC b3738f1c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002708-08.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: AMELIA ALVES VICENTINI CRUZ (AUTOR)
ADVOGADO: THAFAREL RIBEIRO MACEDO (OAB ES023228)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar (i) a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela; e (ii) alterar para 30 dias úteis o prazo para
cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760600v2 e do código CRC a074ba11. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)
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RECURSO CÍVEL Nº 5004115-49.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MACHADO DE ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que, ao
julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, deferiu medida antecipatória de
tutela, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob
pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 17), alega, em síntese, ausência de
razoabilidade e proporcionalidade na multa previamente fixada na Sentença.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
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Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000663541v2 e do código CRC 9dadd5b9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:34 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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RECURSO CÍVEL Nº 5004115-49.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MACHADO DE ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: ELISANGELA DA COSTA COELHO ROCHA (OAB ES032062)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760604v2 e do código CRC 77a15b78. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:35 

Poder Judiciário
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RECURSO CÍVEL Nº 5000149-12.2018.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: DELFINA RIBEIRO SAMPAIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença (Evento 14) que
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade (urbana) desde o
requerimento administrativo em 08/11/2017.

Em suas razões recursais (Evento 33), o INSS alega, em síntese que (i) a autora
filiou-se ao RGPS em 01/04/1996, de modo que deve ser exigida a carência mínima de 180
contribuições na data do requerimento administrativo, não se aplicando a Tabela estabelecida
no art. 142 da Lei nº 8.213/91; (ii) conforme consta na Decisão Administrativa, a parte autora,
na data do requerimento administrativo, tinha 132 contribuições, motivo pelo qual o benefício
foi indeferido, por não restar preenchido o requisito carência; (iii) o Juízo determinou o
cômputo dos períodos de 11/02/2008 a 31/12/2009, 29/04/2015 a 15/09/2015, 22/02/2017 a
01/07/2017 e 25/10/2018 a 31/12/2018, nos quais esteve em gozo de auxílio doença, para fins
de carência; (iv) não é plausível computar o tempo em benefício por incapacidade como
carência, mas tão somente como tempo de serviço; e (v) é inconcebível que se compute o
período de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez como tempo de carência, tendo em
conta que no período de gozo desses benefícios não há contribuição do segurado, mas tão
somente percepção de benefício pago pela Autarquia. Pensar de modo oposto importaria
concluir que, além de ser responsável pelo benefício, compete ainda à Autarquia recolher o
salário de contribuição do autor como se em atividade estivesse.

Contrarrazões de Evento 39.

VOTO

Pois bem. A controvérsia limita-se à discussão se o período em gozo de
benefício por incapacidade pode, ou não, ser computado para efeito de carência.

Sobre o tema, assim decidiu a Sentença ora guerreada:

[...]
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Trata-se de demanda ajuizada por Delfina Ribeiro Sampaio em face do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS objetivando a condenação da Autarquia Ré em conceder e pagar à parte
autora o benefício de aposentadoria por idade, a partir da data do requerimento
administrativo, em 08/11/2017 (Evento 1, OFÍCIO/C7 – fl. 02), com pagamento dos valores
atrasados, devidamente corrigidos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

1. FUNDAMENTAÇÃO

Dispõe a lei que o período de carência para as aposentadorias por idade, por tempo de
serviço/contribuição e a especial é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II
da Lei 8.213/1991). Acrescenta, ainda, o art. 142 que, com relação ao segurado inscrito na
Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, a carência das aposentadorias por idade,
por tempo de serviço/contribuição e a especial obedecerá a uma tabela de transição, levando-
se em conta o ano em que o(a) segurado(a) implementou todas as condições necessárias à
obtenção do benefício.

Considerando que a parte autora completou 60 anos em 05/05/2002 (Evento 1, RG5), na data
do requerimento administrativo feito em 08/11/2017 (Evento 1, OFÍCIO/C7 – fl. 02), resta
comprovado que cumpria o requisito etário.

Inicialmente, vale esclarecer que, para a concessão da aposentadoria por idade, a carência
deve ser fixada levando-se em conta o ano em que o segurado completou a idade mínima
exigida e não aquele em que formulado o pedido na via administrativa, a teor do disposto no
já citado art. 142 da Lei 8.213/91.

Na hipótese em análise, é de se notar que a carência a ser considerada é de 180 meses ou 15
anos.

Conforme consta nos autos, o benefício não foi concedido porque o INSS não computou para
efeito de carência em contribuições os períodos de benefício de auxílio doença, nos períodos
de 11/02/2008 a 31/12/2009, 29/04/2015 a 15/09/2015 e 22/02/2017 a 01/07/2017.

Contudo, o tempo em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade deve ser
contado como tempo de contribuição e, por consequência, computado para fins de
carência, quando for intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei nº 8.213/91) e
(art. 60, III, Decreto, nº 3.048/99).

Neste sentido, cumpre citar os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE GOZO DE
AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. CABIMENTO. 1. É
possível a contagem, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em
gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos
(art. 55, II, da Lei 8.213/91). Precedentes do STJ e da TNU. 2. Se o tempo em que o
segurado recebe auxílio-doença é contado como tempo de contribuição (art. 29, § 5º, da
Lei 8.213/91), consequentemente, deve ser computado para fins de carência. É a
própria norma regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no
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art. 60, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP
201201463478, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:05/06/2013
..DTPB:.)

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CÔMPUTO PARA FINS
DE CARÊNCIA E DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DE
BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Comprovada a
exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária
aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele
exercida. 2. O tempo em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença pode ser
computado para fins de carência e tempo de contribuição, desde que intercalado com
períodos de trabalho efetivo ou de efetiva contribuição (Lei 8.213/91, art. 55, II). 3. Os
períodos de tempo reconhecidos na presente decisão devem ser levados em conta pelo
INSS para fins de revisão da Renda Mensal Inicial do benefício de aposentadoria da
parte autora. 4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, determinando, no recurso
paradigma, a adoção do IPCA-E para o cálculo da correção monetária. 5.
Considerando que o recurso que originou o precedente do STF tratava de condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza administrativa, o Superior
Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo
presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu
os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação
anterior, determinou a aplicação do INPC. 6. Os juros de mora, a contar da citação,
devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29-06-2009. A partir de então, incidem uma
única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração
básica aplicado à caderneta de poupança. (TRF4 5067326-20.2017.4.04.9999, SEXTA
TURMA, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 04/09/2018)

No caso analisado, os períodos em que a autora recebeu auxílio doença, de 11/02/2008 a
31/12/2009, 29/04/2015 a 15/09/2015 e 22/02/2017 a 01/07/2017, devem integrar o cálculo,
eis que estão intercalados com períodos contributivos, já que constam contribuições
posteriores à cessação dos benefícios, como ocorre com os períodos de 01/08/2003 a
15/07/2011 e de 02/10/2013 a 05/2018, conforme CNIS (Evento 10, PET4).

No caso em tela, analisando o CNIS da parte autora, verifico que há comprovação de
cumprimento da carência na data do requerimento, em 08/11/2017 (Evento 1, OFÍCIO/C7 –
fl. 02), restando comprovado o total de 15 anos, 09 meses e 12 dias, conforme segue abaixo:

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMPROVADO PELA AUTORA

Período:                                   Modo:               Total normal:     Acréscimo:        Somatório:
01/04/1996 a 31/05/1996         normal                 0 a 2 m 0 d              não há           0 a 2 m 0 d
01/08/1996 a 31/10/1996         normal                 0 a 3 m 0 d              não há           0 a 3 m 0 d
01/12/1996 a 30/04/1998         normal                 1 a 5 m 0 d              não há           1 a 5 m 0 d
01/08/2003 a 15/07/2011         normal                 7 a 11 m 15 d          não há           7 a 11 m 15 d
11/02/2008 a 31/12/2009         normal                 1 a 10 m 20 d          não há           1 a 10 m 20 d
02/10/2013 a 08/11/2017         normal                 4 a 1 m 7 d              não há           4 a 1 m 7 d
Somatório                                                                                                                 15 a 09 m 12 d

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 36



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 257/670

5000149-12.2018.4.02.5003 500000663592 .V2 JES10873© JES10873

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a autora
completou a idade mínima (pelo menos 60 anos) e também possui tempo de
serviço/contribuição suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições). Faz jus, assim, à
aposentadoria por idade.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder à autora a aposentadoria por
idade NB 182.398.650-9, com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento
administrativo em 08/11/2017 (Evento 1, OFÍCIO/C7 – fl. 02).

[...]

Com efeito, o entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que
cômputo do período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando
intercalado com períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária
(PEDILEF 2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ
21/2/2011).

A Súmula n. 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social, sendo essa a hipótese dos autos.

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000663592v2 e do código CRC 61c49ed9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000149-12.2018.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: DELFINA RIBEIRO SAMPAIO (AUTOR)
ADVOGADO: RODOLFO BOECHAT ASSERUY SILVA (OAB MG159167)
ADVOGADO: DANTE ALIGHIERE PEREIRA DA SILVA (OAB MG145075)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760627v2 e do código CRC 29891246. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005124-46.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: DALZIMA MARQUES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para conceder o benefício de aposentadoria por idade à
parte autora, DALZIMA MARQUES DIAS (CPF nº 620.616.077-72), com DIB em
11/01/2019.

Em suas razões recursais (Evento 15), alega, em síntese,  que (i) no caso
concreto, ao contrário do que entendeu a sentença, a parte autora não cumpriu a carência
necessária, eis que o período na condição de contribuinte individual, compreendido entre
11/2017 a 12/2018, não pode ser computado para fins de carência, pois o salário-de-
contribuição está abaixo do limite mínimo para os períodos, (iii) as contribuições
previdenciárias realizadas na condição de contribuinte individual só podem ser computadas
como tempo de contribuição na hipótese de o valor do salário-de-contribuição ser igual ou
superior ao valor de um salário mínimo, conforme estabelece o art. 28, §3º, da Lei nº
8.213/1991, (iv)  foi facultado à autora realizar a complementação do valor das contribuições,
porém a autora apresentou cinco GPSs que informam recolhimento de contribuição na
condição de segurado facultativo e não realizou o pagamento da complementação, (v)
os recolhimentos das competências na categoria de facultativo de forma concomitante com os
recolhimentos de contribuinte individual prestador de serviços foram desconsiderados, pois
há incompatibilidade entre recolhimentos de facultativo concomitante com outros
recolhimentos, e (vi) a parte autora não comprovou tempo de contribuição suficiente para
cumprir a carência mínima para viabilizar a concessão do benefício pleiteado. 

Contrarrazões (Evento 20).

VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade
urbana desde 11/1/2019, sob a alegação de que teria reunido 197 contribuições ao sistema
previdenciário (16 anos, 5 meses). 
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Em contestação (Evento 7), o INSS alegou que deixou de averbar os períodos
de atividade na condição individual entre 11/2017 a 12/2018 em razão de o salário-de-
contribuição estar abaixo do limite mínimo para os períodos, nos termos do art. 28, §3°, da
Lei 8.213/1991. Asseverou que a autora apresentou guias informando recolhimento de
contribuição na condição de segurada facultativa (sem pagamento de complementação),
porém há incompatibilidade entre recolhimentos de facultativa concomitante com outros
recolhimentos.

A sentença não se manifestou sobre o período impugnado, motivo pelo qual se
passa a analisar as alegações recursais do INSS.

Em análise ao espelho do CNIS de Evento 7, nota-se que a autora participou do
RGPS, no período de 11/2017 a 12/2018, como segurada facultativa, consignando o cadastro
que houvera concomitância com outros vínculos (daí o indicador PREC-FACULTCONC).

A sigla PRECFACULTCONC (ou PREC-FACULTCONC), no CNIS, indica a
contribuição como facultativo em concomitância com eventos que descaracterizam a
condição de segurado facultativo. São vários motivos que podem fazer essa sigla aparecer no
CNIS, como concomitância com contribuições em outras categorias, vínculo em aberto,
benefício previdenciário por incapacidade ativo etc.

Todavia, no caso, não é possível apurar que a contribuição como facultativa foi
efetivada concomitantemente com outros vínculos que descaracterizariam essa condição de
segurada da Previdência Social, devem ser validadas as contribuições impugnadas. 

Registre-se que o contribuinte individual e o facultativo que pagam
contribuições ao RGPS por meio do plano normal de contribuição (alíquota de 20%) podem,
a qualquer momento, optar pelo pagamento no plano simplificado (alíquota de 11%),
bastando alterar o código na guia de recolhimento. A mesma situação se aplica ao que estiver
recolhendo no plano simplificado e quiser voltar para o plano normal.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000710564v14 e do código CRC d79e9351. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005124-46.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: DALZIMA MARQUES (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760772v2 e do código CRC 126479ce. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004528-62.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA RITA MARTINS LEANDRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS contra o
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão, pois ao deferir a contagem para fins de carência de período não
contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por
contribuições), não teria enfrentado possíveis questões constitucionais referentes à tese
adotada pelo decisum.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada é consonante com o entendimento assentado no âmbito da
TNU e do STJ de que o cômputo do período de benefício por incapacidade como carência é
possível quando intercalado com períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição
previdenciária, sendo essa a hipótese dos autos.

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000720222v4 e do código CRC e7cb0db4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004528-62.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA RITA MARTINS LEANDRO (AUTOR)
ADVOGADO: LAURO HENRIQUE MARTINS JUNIOR (OAB ES027991)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760035v2 e do código CRC 4e80a6e5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002966-52.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SONIA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto tanto pela parte autora como pelo INSS contra a
sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, para "a) Restabelecer o benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6137601653), desde a cessação
indevida, com DIP na presente, devendo ser mantido, independentemente de requerimento de
prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada em
sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da data
da perícia médica, realizada em 21/02/2020, ou até a conclusão de programa de
reabilitação". Determinou o cumprimento da medida liminar em 30 dias corridos sob pena de
multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento 58), a autora alega, em síntese, que (i) ao
longo da instrução probatória, foi realizada a perícia médica judicial, laudo de Evento 37,
confirmando as alegações constantes na inicial no sentido de que a é incapaz para o trabalho,
(ii) a perita constatou que apresenta grave patologia e que, em decorrência dessas patologias,
ela se encontra incapaz para a atividade habitualmente desempenhada e outras semelhantes
(incapacidade multiprofissional), (iii) a perícia fixou a data de início da incapacidade em
15/06/2016 e ainda atestou que a incapacidade é temporária, estimando um prazo de doze
meses de afastamento para recuperação da capacidade laborativa, motivo pelo qual a sentença
determinou a concessão de auxílio-doença desde 01/05/2018, (iv) é necessária a análise das
características pessoais e subjetivas, tais como idade, condição social e econômica, e,
principalmente, a capacidade de recuperação laborativa, (v) as patologias degenerativas
incapacitantes, em fase evolutiva (quesito 10 da perícia), a impossibilitam  às atividades que
exijam esforços físicos leves, o que reflete a gravidade de seu quadro clínico, (vi)  a
jurisprudência vem reconhecendo o direito à concessão de aposentadoria por invalidez, nos
casos em que segurado possua idade avançada, e seja acometido por doença degenerativa,
ainda que a incapacidade seja temporária, (vii)  é semi-analfabeta, fato que demonstra sua
irrisória qualificação profissional e intelectual, (viii) do extrato do CNIS (Evento 01) observa-
se que está afastada do mercado de trabalho (em gozo de benefício por incapacidade) há mais
de quatro anos e, dessa forma, em face das condições pessoais e subjetivas, parece
equivocado afirmar que uma pessoa com idade acentuada, portadora de doenças
degenerativas, com sucinta qualificação profissional, já afastada do labor há mais de quatro
anos, apresente razoáveis condições de retornar ao mercado de trabalho, (ix) em que pese o
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expert referir que a incapacidade é temporária, a situação fática e o estado de saúde dela não
permitem concluir que ela possa, efetivamente, recuperar sua aptidão para o trabalho, (x) o
fato de a perita não concluir pela imprescindibilidade de cirurgia, não descarta a necessidade
do tratamento invasivo, porquanto dependerá da avaliação de médico especialista (quesito 15
da perícia),  e (xi) em face das peculiaridades evidenciadas, prudente que seja concedido o
benefício de aposentadoria por invalidez, porquanto é inadmissível considerar que ela possa
recuperar, efetivamente, sua capacidade laborativa, ou a capacidade de reinserção no mercado
de trabalho.

O INSS, em suas razões de Evento 61, alega, em síntese, que (i) no caso
concreto, a perícia médica judicial (laudo no Evento 37), realizada em 21/02/2020, estimou o
prazo de recuperação da capacidade laborativa em 12 meses., (ii) a sentença deve ser
reformada, fixando-se a DCB na forma do § 8º do art. 60 da Lei 8.213/1991, incluído pela Lei
13.457/2017, ou seja, em 21/2/2021, (iii) a sentença que julgou procedente a ação
determinou o cumprimento da obrigação de fazer em 30 dias corridos, sob pena de multa
diária de R$500,00, todavia as astreintes, como medida caracterizadora de sanção contra
devedor impontual, não podem ser banalizadas como instrumento essencial à determinação
judicial, pois esta, por si só, já é cogente, tornando-se cabível a utilização de outros meios
coercitivos apenas no caso de mora injustificável, a denotar a abstenção dolosa ao
cumprimento, (iv) deve ser  ser ordenada a exclusão da multa diária ou  a redução de seu
valor para R$50,00/dia, limitado a, no máximo, R$1.000,00, quantia razoável e proporcional,
principalmente em se tratando de Fazenda Pública.

Contrarrazões de Evento 65 (INSS).

Sem contrarrazões da autora.

IDADE  49 anos
PROFISSÃO  lavradora
DOENÇA(S)  faxineira

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).
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 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
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os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Da capacidade laborativa temporária

A autora ajuizou esta ação em 22/11/2018 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde 22/6/2018 e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença de 21/3/2016 a 31/10/2018  (Evento 8).

A perícia judicial (Evento 37), elaborada em 21/2/2020, concluiu que o(a)
autor(a), por ser portador(a) de síndrome do manguito rotador (rotura dos tendões de
ombro direito), estava incapacitado(a) total e temporariamente para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) a doença teve início provável em 15/6/2016,
sendo essa data de início da incapacidade, (ii) a patologia possui natureza traumática, (iii) ela
não tem condições de elevar o membro superior, pegar peso e fazer movimentos
repetitivos, (iv) entre os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da
autora, estão o tratamento medicamentoso, cirúrgico e fisioterápico, e (v) a autora
presenta alterações importantes ao exame físico mental e aos documentos médicos e,
conforme avaliação pericial atual, fora concluído que ela possui incapacidade total para
qualquer atividade laborativa de forma temporária por 12 meses.

Como se observa, a perícia reconheceu a incapacidade total da autora para o
exercício de qualquer atividade laborativa, porém afirmou que a inaptidão seria temporária,
com possibilidade de recuperação em 12 meses, se realizado tratamento medicamentoso,
cirúrgico e fisioterápico.

A autora afirma que a incapacidade laborativa seria, na verdade, definitiva para
toda e qualquer atividade remunerada. Com a inicial, ela apresentou apenas o laudo médico,
subscrito em 11/3/2018, encaminhando-a à cirurgia, com sugestão de afastamento do labor
por 90 dias (Evento 1, LAUDO9). Ou seja, a autora não apresentou nenhum elemento de
prova que pudesse infirmar o laudo pericial, inclusive quando intimada para manifestar-se
sobre o parecer do perito.

Registre-se que a perícia judicial não foi categórica no sentido de que a
recuperação das lesões dependeria exclusivamente de cirurgia; se assim fosse, poder-se-ia
concluir pela incapacidade definitiva, uma vez que a lei não obriga a parte a realizar
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a cirurgia quando esta é a única opção de cura para a incapacidade, uma vez que a esse
procedimento são inerentes riscos aos quais a parte autora não está compelida a
enfrentar (Nesse sentido: TNU, PEDILEF 50033044220164047103, DJ 11/10/2017).

Na verdade, a perita informou que a cirurgia estaria entre os métodos
terapêuticos para conduzir à recuperação laborativa da parte autora.

Dessa forma, deve-se manter a sentença na parte em que determina o pagamento
de auxílio-doença. 

Da fixação da DCB

O INSS sustenta que deve ser fixada a DCB em 12 meses a partir da perícia
judicial. 

De fato, a perícia judicial atestou que a autora presenta alterações importantes
ao exame físico mental e aos documentos médicos e, conforme avaliação pericial atual, fora
concluído que ela possui incapacidade total para qualquer atividade laborativa de forma
temporária por 12 meses.

A sentença, todavia, determinou o pagamento do "benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora (NB 6137601653), desde a cessação indevida, com DIP na
presente, devendo ser mantido, independentemente de requerimento de prorrogação, até a
constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada em sede administrativa
após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da data da perícia médica,
realizada em 21/02/2020".

Não obstante, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício". Por sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de fixação do prazo de que trata o §
8° deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de
concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua
prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta
Lei".

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, o expert estimou prazo de 12 meses para a recuperação da plena
capacidade laborativa, contanto que a parte autora realize tratamento médico
(medicamentoso, cirúrgico ou fisioterápico). Dito isso, ante o imperativo legal de fixação de
DCB e a estimativa pericial, em princípio, deve-se limitar a concessão do benefício em 12
meses a contar da data da perícia (21/2/2020).

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.
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Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do
INSS para (i) fixar a DCB do auxílio-doença em 21/2/2021 e (ii) reduzir a multa diária
arbitrada na sentença em caso de descumprimento da medida liminar para R$100,00 (cem
reais). Condenação da autora em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000702112v23 e do código CRC 473a0b4f.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:31 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 39



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 275/670

5002966-52.2018.4.02.5002 500000760093 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5002966-52.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SONIA GOMES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso do INSS para (i) fixar a DCB do
auxílio-doença em 21/2/2021 e (ii) reduzir a multa diária arbitrada na sentença em caso de
descumprimento da medida liminar para R$100,00 (cem reais). Condenação da autora em
custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760093v2 e do código CRC b40d8186. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000960-35.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: JUCELIA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o réu a restabelecer auxílio-
doença à parte autora desde a data da cessação em 15/05/2019, mantendo-se o pagamento do
benefício pelo menos até a reabilitação/recuperação da parte autora.

Em suas razões recursais (Evento 52), alega, em síntese, que (i) a TNU, através
do PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema 177) no sentido de que não é
possível o judiciário determinar a reabilitação profissional propriamente dita, mas apenas o
início do processo, através da perícia de elegibilidade; e (ii) que os elementos probatórios
constantes nos autos demonstram que a doença/lesão da parte autora não a impede de exercer
atividades laborativas, não se justificando a concessão da Aposentadoria por Invalidez na
hipótese de inelegibilidade ao processo de reabilitação profissional

Contrarrazões de Evento 56.

VOTO

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 40



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 277/670

5000960-35.2019.4.02.5003 500000675813 .V6 JES10873© JES10873

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-
doença desde a cessação indevida, devendo ela ser encaminhada ao processo de reabilitação
profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do processo, estando o resultado
dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo a concessão de auxílio-doença conforme comando sentencial, e
determinando o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de elegibilidade
à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-
doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675813v6 e do código CRC b82720f7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000960-35.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: JUCELIA DOS SANTOS DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo a concessão de auxílio-
doença conforme comando sentencial, e determinando o encaminhamento da parte autora
para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar
a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias
fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade
laboral, sem que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760142v2 e do código CRC 527c7f2f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001253-05.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para condenar o réu a restabelecer auxílio-doença à parte
autora desde a data da cessação (26/03/2019), mantendo-se o pagamento do benefício pelo
menos até a reabilitação/recuperação da parte autora.

Em suas razões recursais (Evento 57), alega, em síntese, que (i) o MM. Juiz
Federal determinou a manutenção do auxílio-doença por prazo indeterminado, mediante o
afastamento da regra prevista no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/91; e (ii) a Sentença deve ser
modificada para o fim de fixar a DCB conforme o prazo estimado pelo Perito Judicial para a
recuperação do autor ou, na hipótese de ser entendido que não há prazo estimado, a fixação
da DCB no prazo de 120 dias, conforme disposição expressa dos parágrafos 8º e 9º do art. 60
da Lei nº 8.213/91.

Contrarrazões de Evento 61.

IDADE 55 anos.
PROFISSÃO Auxiliar de serviços gerais.
DOENÇA(S) Tendinopatia em punho direito.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da
Lei 8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência
definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da
Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei
n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 41



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 281/670

5001253-05.2019.4.02.5003 500000678371 .V5 JES10873© JES10873

jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto
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O autor ajuizou esta ação em 24/06/2019 requerendo a concessão de benefício
por incapacidade.

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 23/08/2019, concluiu
que o autor padece de tendinopatia em punho direito, patologia que o incapacita parcial e
permanentemente para o trabalho.

Ainda, deixou assente o jusperito:

Autor apresenta quadro de tendinopatia difusa no punho direito, e quadro de artrose de punho.
há incapacidade para atividade com sebrecarga e esforço fisico. sugiro troca de funcao
laboral. (gn)

Pois bem.

O INSS, em seu recurso, aduziu que o Juízo de origem  negou vigência aos §§
8º e 9º do Art. 60 da Lei 8.213/91, tendo requerido a fixação da data de cessação do benefício
(DCB) reconhecido na Sentença.

A Lei de Benefícios, em seu Art. 62, dispõe que "o segurado em gozo de
auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se
a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade", sendo essa a
hipótese dos autos.

Isso porque, como se observa, em sede de perícia judicial, foi atestada a
inaptidão definitiva do autor para o exercício de sua atividade laborativa habitual.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
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reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 

Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Assim, pode-se concluir que a parte autora faz jus ao pagamento de auxílio-
doença desde a data reconhecida na Sentença, devendo ela ser encaminhada ao processo de
reabilitação profissional nos termos definidos pela TNU (deflagração do processo, estando o
resultado dependente do desenrolar dos fatos, no âmbito administrativo).

Voto por conhecer do recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, mantendo a concessão de auxílio-doença conforme comando sentencial, e
determinando o encaminhamento da parte autora para análise administrativa de elegibilidade
à reabilitação profissional, bem como possibilitar a cessação administrativa do auxílio-
doença, caso verificada a modificação das circunstâncias fáticas que impuseram seu
restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade laboral, sem que isso implique
em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000678371v5 e do código CRC 811fed0a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001253-05.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO ALVES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo a concessão de auxílio-
doença conforme comando sentencial, e determinando o encaminhamento da parte autora
para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, bem como possibilitar
a cessação administrativa do auxílio-doença, caso verificada a modificação das circunstâncias
fáticas que impuseram seu restabelecimento, com consequente recuperação da capacidade
laboral, sem que isso implique em violação da coisa julgada. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760144v2 e do código CRC 8596bdac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003126-12.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS COLA (AUTOR)

RELATÓRIO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.  ANULAÇÃO DE
DÉBITO. DESCONSTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELO INSS.
BENEFÍCIO PAGO A MAIOR À AUTORA EM RAZÃO DA REVISÃO DA RMI.
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ.
IRREPETIBILIDADE. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
APENAS PARA EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

 

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face de sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando que a autarquia se abstivesse de cobrar os
valores recebidos pela parte autora, a título de aposentadoria por invalidez, assim como
declarou a inexistência da dívida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$5.000,00. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) a dívida cobrada
teve origem na percepção a maior da aposentadoria por invalidez, em razão de erro material
na fixação da RMI , (ii) a  Administração Pública deve obediência, por imposição
constitucional, ao princípio da legalidade, sendo que os atos administrativos devem ser
revistos quando eivados por algum vício, (iii) o erro da autarquia, ao pagar de forma a maior
ao autor, não faz nascer o direito de continuar a percebê-lo depois de pilhada a irregularidade
da concessão, (iv) se o INSS errou ao conceder o benefício em um momento, a seguir tinha a
obrigação de ofício de corrigir o equívoco, jamais podendo agir de modo a perpetuar a erro,
(v) no âmbito da autotutela da Administração Pública, vigora o princípio da revisão dos seus
próprios atos, de sorte que a constatação da ilegalidade ou equívoco faz nascer para o agente
público o ônus de reparar a conduta administrativa anterior, (vi) a má-fé não é pressuposto ao
dever de ressarcir ao erário, mas, tão-somente, critério diferenciador em relação à forma de
pagamento, de regra, parcelado,  e (vii) quem recebeu o que não é seu deve devolvê-lo,
podendo até  fazê-lo sem pagar juros, se não houve má-fé, mas jamais está autorizado a ficar
com o que não lhe pertence e, mesmo quando a recomposição completa for impossível (em
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razão da morte, por exemplo), há fazer o máximo para aproximá-la do que é o justo
(utilização da herança até os seus limites) e, (viii) inexistência de comprovação de danos
morais.

 

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, determinando a abstenção, do
IBAMA, da cobrança das parcelas pagas indevidamente a título de aposentadoria por
invalidez, sob os seguintes fundamentos:

 

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

• pagar R$ 3.998,08 referentes a diferenças de proventos de auxílio-doença nos
meses de maio, junho e julho/2018;

• cancelar a cobrança de débito no valor de R$ 16.475,51, referente a proventos
de auxílio-doença recebidos em valor superior ao devido;

• pagar R$ 30.000,00 a título de indenização por dano moral.

Diferenças de auxílio-doença

O autor alegou:

 

O autor recebeu auxílio-doença (NB 31/602.203.452-7) a partir de 18/06/2013.
A renda mensal inicial desse benefício foi fixada em R$ 2.016,21 (evento 1_CCON8). O
benefício foi cessado em 30/04/2018, com base em parecer
de perícia médica administrativa realizada em 25/04/2018 (evento 4_OUT3).

O INSS deferiu novo auxílio-doença (NB 31/623.366.678-7) a partir de
30/05/2018. A renda mensal inicial desse benefício foi fixada em R$ 1.960,96 (evento
1_CCON9).

O INSS não pagou ao autor proventos de auxílio-doença no período de
1º/5/2018 a 29/5/2018 (evento 6 e evento 4_OUT2).

Em 22/08/2018, o INSS concedeu aposentadoria por invalidez (NB
32/624.468.000-0) com DIB em 16/7/2018. Esse benefício foi concedido mediante
transformação do primeiro auxílio-doença (NB 31/602/203.452-7). Na perícia médica
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administrativa realizada em 16/7/2018, o INSS reconheceu a incapacidade para o trabalho e
estimou a data de início de incapacidade em 5/3/2013 (evento 4_OUT3, última folha).

Portanto, após a perícia realizada em 25/4/2018, o INSS reconheceu que a
incapacidade laborativa não sofreu solução de continuidade desde a concessão do primeiro
auxílio-doença, em 2013.

Se a incapacidade para o trabalho persistiu continuamente desde 2013, a
cessação do auxílio-doença NB 31/602.203.452-7 em 30/4/2018 foi inválida. O autor tem
direito ao restabelecimento daquele auxílio-doença no período de 1º/5/2018 até 15/7/2018,
véspera da DIB da aposentadoria por invalidez NB 32/624.468.000-0. Com o
restabelecimento do primeiro auxílio-doença, os proventos devidos no período de 1º/5/2018
até 15/7/2018 devem ser calculados com base na renda mensal do NB 31/602.203.452-7,
deduzidos os valores (inferiores) que já foram pagos em razão do NB 31/623.366.678-7.

Cobrança de valores recebidos a maior

A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez foi originalmente fixada
em R$ 4.680,71. Em fevereiro/2019, contudo, o INSS revisou o cálculo da renda mensal
inicial da aposentadoria, reduzindo-a para R$ 2.919,62 (evento 1_CALC11, fl. 5).

Em 20/08/2019, o INSS comunicou ao autor a constatação de recebimento de
proventos em valor superior ao devido em relação ao auxílio-doença NB 31/602.203.452-7 e
à aposentadoria por invalidez NB 32/624.468.000-0 (evento 1_CARTA13). O réu informou o
processamento de revisão administrativa e passou a cobrar do autor a devolução de R$
16.475,51.

A Administração Pública, subsumida ao princípio da legalidade, detém o poder-
dever de anular os atos administrativos ilegais. Contudo, é incabível exigir a reposição das
verbas alimentares já recebidas de boa-fé e incorporadas ao patrimônio do beneficiário.

Não há prova de que o autor tivesse consciência de qualquer incorreção nos
valores de renda mensal inicial dos benefícios fixados pelo INSS. O autor não concorreu para
o erro do INSS na apuração do valor original dos benefícios. Depreendo a boa-fé do autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “assenta ser desnecessária a
devolução, pelo segurado, de parcelas recebidas a maior, de boa-fé, em atenção à natureza
alimentar do benefício previdenciário e à condição de hipossuficiência da parte segurada”
(AgRg no REsp 1.431.725/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
21/05/2014; AgRg no REsp 1264742/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
03/09/2015)
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Por isso, afasto a aplicação do inciso II do art. 115 da Lei nº 8.213/91 no caso
concreto. A Turma Nacional de Uniformização admite esse entendimento: “A proteção
da boa-fé configura princípio constitucional implícito, deduzido do sistema de valores
adotado pela Constituição Federal, mais particularmente do postulado da dignidade da
pessoa humana (art. 1º, III). Por isso, nos casos em que o beneficiário age de boa-fé, a
aplicação do art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 deve ser afastada” (Processo 0055731-
54.2007.4.01.3400, Rel. Rogerio Moreira Alves, DOU 25/05/2012).

Indenização por dano moral

O autor alegou que "sofreu os mais diversos constrangimentos gerados pelo
INSS (...). Não obstante estar muito debilitado, ter sido implantado uma prótese no quadril,
com indicação cirúrgica para o lado direito do quadril, andando de muleta e com bastante
dificuldade de locomoção, o INSS simplesmente cancelou o benefício que o autor recebia
desde 2013, deixando o autor sem pagamento de benefício no mês de maio de 2018. Quando
retornou o pagamento desse benefício, voltou pagando a menor, uma diferença de quase 700
reais a menos, o que faz muita diferença no bolso do autor. Além disso, e o mais grave, o
INSS induziu o autor a um erro grave, concedendo a seu favor aposentadoria por invalidez, o
que se entende como um benefício de maior estabilidade e duração do que o auxílio-doença,
no valor de R$ 4.680,71. Fora que acenou para o autor a possibilidade de recebimento de
diferenças supostamente pagas a menor desde o ano de 2013. O autor ficou recebendo tal
valor mais elevado por muitos meses. Tudo isso devidamente chancelado pelo INSS. Isso o
levou a crer que seu valor de benefício realmente seria esse, e diante disso fez o empréstimo
junto à Caixa Econômica, para adaptar sua casa a sua nova realidade de locomoção. O
autor jamais teria feito tal empréstimo se soubesse que o valor que recebe atualmente de
aposentadoria por invalidez é o correto. O INSS induziu o autor a erro" (evento 1_INIC1, fl.
7).

Acolho as alegações do autor. Considera-se dano moral qualquer dor,
sofrimento ou angústia que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem médio, interfira
intensamente no seu equilíbrio psíquico.

O autor foi induzido a crer que tinha lastro financeiro para contrair dívida por
empréstimo bancário. Com a revisão da renda mensal, o orçamento que o autor projetou para
pagar o empréstimo ficou prejudicado. Agora, o autor persiste com a dívida, mas não pode
mais contar com a renda que o motivou a contrair a dívida. Tudo por causa do erro do INSS
em calcular o valor da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez. Isso caracteriza
situação de constrangimento, mais do que mero aborrecimento. Trata-se de dano moral puro,
que dispensa comprovação. A responsabilidade do Estado é objetiva, independe de culpa.
Para compensar o dano moral, arbitro a indenização em R$ 5.000,00.

Dispositivo
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Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o INSS a:

pagar os proventos do auxílio-doença NB 31/602.203.452-7 retroativos ao período de 1º/5/2018 até 15/7/2018,
deduzidos os valores que já foram pagos em razão do NB 31/623.366.678-7.
cancelar a cobrança de débito no valor de R$ 16.475,51;
pagar R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios devem ser
calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de poupança,
nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. A correção monetária
deve ser calculada com base no INPC/IBGE, porque em 20/9/2017 o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº
11.960/09) ao julgar o RE 870.947 com repercussão geral e porque em 3/10/2019 rejeitou a
modulação dos efeitos da sua decisão. No caso de condenação do INSS concernente a
benefícios previdenciários, não se aplica o IPCA-E, mas o INPC, porque este é o índice de
reajuste dos benefícios previdenciários eleito pela a Lei nº 11.430/2006.  (...)”

 

         É o Relatório do necessário. Passo a decidir.

 

VOTO

Consta, nos autos, que, no período de 2018 a 2019, o Autor recebeu a maior o
valor relativo à aposentadoria por invalidez, em razão do cálculo incorreto da RMI, nos
termos da lei, e, em razão disso, o INSS buscou a cobrança das parcelas pagas indevidamente.

 

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
em Sessão no dia 9/5/2014 (PEDILEF 2011.70.54.000676-2), com base em precedentes do
STJ, reafirmou a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos a título de benefício
previdenciário (ou assistencial, como no presente caso) são irrepetíveis, ou seja, não são
cabíveis de restituição à Previdência Social, em razão da natureza alimentar e da boa-fé no
seu recebimento.  Significa dizer que os benefícios pagos devido a erro administrativo
praticado pelo próprio Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), uma vez comprovado
que o segurado não teve dolo ou culpa, não podem ser descontados do segurado pela
autarquia. Vale transcrever o citado PEDILEF:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE VALORES
COBRADOS PELO INSS. BENEFÍCIO CONCEDIDO INDEVIDAMENTE. ERRO DA
ADMINISTRAÇÃO. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. TURMA RECURSAL DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.
NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIBILIDADE DOS
VALORES. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O presente incidente de uniformização de jurisprudência manejado pela Parte
autora, com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, pretende desconstituir o
julgado proferido pela Turma Recursal do Paraná que proveu o recurso do INSS contra a
sentença de procedência que anulou o lançamento de débito fiscal e suspendeu o desconto de
valores recebidos de boa-fé pela autora. [...]

5. Quanto ao confronto do julgado do Paraná com os julgados do Superior
Tribunal de Justiça, merece provimento o recurso da autora. Em recente julgado, a
Corte Cidadã modificou seu entendimento no Resp 1384418/SC 2013/0032089-3,
adotando a tese de que os valores percebidos pelo segurado indevidamente deverão ser
devolvidos independentemente da boa-fé. Não obstante tal juízo, é entendimento desta
Turma Nacional que os valores recebidos em demanda previdenciária são irrepetíveis
em razão da natureza alimentar desses valores e da boa-fé no seu recebimento -
Precedente PEDILEF00793098720054036301. Importante destacar que ficou
comprovado nos autos que o erro partiu da Administração quanto ao pagamento do
benefício previdenciário e que a parte autora não contribuiu para o erro do INSS,
autarquia que tinha a sua disposição os meios e sistemas para averiguar se a parte era
ou não detentora de outro benefício.

6. Por fim, consigno recente precedente desta TNU nesse mesmo sentido,
julgado na sessão de 12/3/2014, o PEDILEF nº 5009489-60.2011.4.04.7204, da Relatoria do
Juiz João Lazzari.

7. Ante o exposto, incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e
provido, para determinar o restabelecimento da sentença de primeira instância.

(PEDILEF 2011.70.54.000676-2, Rel. Juíza Federal Marisa Cláudia Gonçalves
Cucio, julgado pela TNU em 07/05/2014)

 

 

Transcreva-se também o seguinte julgado do STJ:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO
AGRAVADA. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. ERRO ADMINISTRATIVO.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO.

1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento
ao agravo regimental.

2. Em face do caráter social das demandas de natureza previdenciária,
associada à presença da boa-fé do beneficiário, afasta-se a devolução de parcelas pagas a
maior, mormente na hipótese de erro administrativo. Precedentes.

3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1084292/PB, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em
25/10/2011, DJe 21/11/2011)

 

Transcreva, ainda, o mais recente julgado da TNU sobre o assunto:

 

Trata-se de incidente de uniformização nacional suscitado pela parte ré,
pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal de origem no processo em que
se discute a possibilidade de  ressarcimento ao Erário de verba de caráter alimentar recebida
de boa-fé em razão de erro cometido pela Administração. É o relatório. O presente recurso
não merece prosperar. A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento
do PEDILEF n. 2011.70.54.000676-2, firmou entendimento no seguinte sentido:  "PEDIDO
DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ANULAÇÃO DE
DÉBITO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELO INSS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VALORES
RECEBIDOS DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TURMA RECURSAL DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
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DE REPETIBILIDADE DOS VALORES. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.O
presente incidente de uniformização de jurisprudência manejado pela Parte autora, com
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, pretende desconstituir o julgado
proferido pela Turma Recursal do Paraná que proveu o recurso do INSS contra a sentença de
procedência que anulou o lançamento de débito fiscal e suspendeu o desconto de valores
recebidos de boa-fé pela autora. [...] 5. Quanto ao confronto do julgado do Paraná com os
julgados do Superior Tribunal de Justiça, merece provimento o recurso da autora. Em
recente julgado, a Corte Cidadã modificou seu entendimento no Resp 1384418/SC
2013/0032089-3, adotando a tese de que os valores percebidos pelo segurado indevidamente
deverão ser devolvidos independentemente da boa-fé. Não obstante tal juízo, é entendimento
desta Turma Nacional que os valores recebidos em demanda previdenciária são irrepetíveis
em razão da natureza alimentar desses valores e da boa-fé no seu recebimento-
Precedente PEDILEF00793098720054036301. Importante destacar que ficou comprovado
nos autos que o erro partiu da Administração quanto ao pagamento do benefício
previdenciário e que a parte autora não contribuiu para o erro do INSS, autarquia que tinha
a sua disposição os meios e sistemas para averiguar se a parte era ou não detentora de outro
benefício. 6. Por fim, consigno recente precedente desta TNU nesse mesmo sentido, julgado
na sessão de 12/3/2014, o PEDILEF nº 5009489-60.2011.4.04.7204, da Relatoria do Juiz
João Lazzari. 7. Ante o exposto, incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e
provido, para determinar o restabelecimento da sentença de primeira instância." (PEDILEF
2011.70.54.000676-2, Rel. Juíza Federal Marisa Cláudia Gonçalves Cucio, julgado pela
TNU em 07/05/2014).    Destarte, incide a Questão de Ordem 13/TNU: "Não cabe Pedido de
Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido". Ante o exposto, com fulcro no art. 16, I, a, do RITNU, nego seguimento ao
incidente. Intime-se. Publique-se. Intimem-se.

(TNU, Pedido 50006578720154047110, DJ 7/8/2017)

 

No caso dos autos, nota-se que foi houve erro do INSS e que o Autor não
contribuiu em nada para que a situação acontecesse. Ora, a autarquia tinha a sua disposição
todos os meios e sistemas para averiguar o correto valor da RMI do benefício em questão,
conforme assim procedeu, à época da revisão. Assim, com base na jurisprudência
supraexposta, mantenha-se a sentença que determinou a abstenção da autarquia l à cobrança
das parcelas pagas indevidamente à autora, segurada de boa-fé.
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 O mero erro material na RMI do benefício previdenciário, sem prova
consistente da ilegalidade cometida e dos danos extrapatrimoniais suportados, não se presta a
caracterizar o dano moral.

 

Quanto ao pagamento de indenização por dano moral, passo a tecer as breves
considerações. A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público
pelos danos causados por seus agentes encontra seu fundamento no § 6º do art. 37 da Carta da
República, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Assim, o Estado
responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos que seus agentes causarem
a terceiros no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la.

 

Na hipótese, o Autor não demonstrou a existência do ato ilícito e do dano que
teriam sido praticados pela autarquia ré, de modo a comprovar o fato constitutivo de seu
direito, nos moldes preconizados pelo art. 373, inciso I, do CPC.

 

 Registre-se que pelo cotejo das informações constantes no CNIS do Autor é
possível depreender que sua remuneração mensal era bastante variável, bem como houve a
concessão de auxílio-doença por longo período, razão pela qual houve erro material na
apuração mais detalhada da RMI do benefício pretendido.

 

Dessa forma, entendo que a situação apresentada aos autos configura mero
aborrecimento, razão pela qual não subsiste a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.

 

 

Voto por conhecer do Recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento apenas
para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com a manutenção
dos demais aspectos da sentença. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e em
honorários advocatícios, ante o Recorrente ter sido parcialmente vencedor.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000666776v2 e do código CRC dee6a35d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003126-12.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS COLA (AUTOR)
ADVOGADO: RAMON FERREIRA COUTINHO PETRONETTO (OAB ES013172)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
Recurso do INSS e dar-lhe parcial provimento apenas para excluir a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, com a manutenção dos demais aspectos da
sentença. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e em honorários advocatícios,
ante o Recorrente ter sido parcialmente vencedor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760162v2 e do código CRC 994997d5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001703-48.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA ANTONIA MIQUELINE DE OLIVEIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 43), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o D. Magistrado incorreu em equivoco ao considerar que sua incapacidade ocorreu em
momento posterior ao requerimento administrativo do benefício, realizado 07/08/2017; (ii) ao
contrário do referido na sentença, sua incapacidade não sobreveio em momento posterior ao
requerimento administrativo realizado em 07/08/2017, isto porque diversos laudos e exames
foram apresentados com o diagnóstico da mesma patologia que a perita judicial diagnosticou;
(iii) que o termo inicial da incapacidade referido na sentença decorre de uma estimativa feita
pelo perito judicial com base na ressonância magnética datada em 11/10/2018. Todavia, tal
exame só confirma que nesta data já se encontrava inapta para o trabalho, não excluindo a
possibilidade de a incapacidade ser anterior à data do exame referido pela perita; e (iv) deixou
o juízo de observar algumas das contribuições vertidas pela Parte Autora, uma delas no
interregno de 01/08/2014 a 15/08/2016.

Contrarrazões de Evento 49. 

IDADE 51 anos.
PROFISSÃO Auxiliar de serviços gerais.
DOENÇA(S) Outros transtornos internos do joelho.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).
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 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".
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Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 26/04/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde 07/08/2017 e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 

Com a inicial, apresentou, dentre outros, os seguintes documentos médicos
contemporâneos à DER (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
29/07/2017 Paciente com dor joelho D/E. Cid M19 (outras artroses).
11/10/2018 Laudo de ressonância magnética do joelho direito.
02/08/2017 Alterações degenerativas comprometendo ambos os joelhos mais evidentes no joelho direito.

Gonartrose.

A perícia judicial (Evento 27), por sua vez, elaborada em 18/02/2020, concluiu
que a autora padece de outros transtornos internos do joelho, patologia que a incapacita total
e temporariamente para o trabalho desde 11/10/2018 (DII), necessitando de 12 meses para
tratamento e recuperação de sua capacidade laborativa.

Em suas conclusões, deixou assente a douta médica:

Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que a autora é
portadora de condropatia e ruptura de menisco de joelho direito. Apresenta alterações
importantes ao exame físico \ mental e aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial
atual fora concluído que a autora possui incapacidade Total para qualquer atividade
laborativa, de forma temporária por 12 meses.

Pois bem.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

Ademais, diante do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que não há
elementos capazes de infirmar as conclusões periciais e comprovar que a autora já se
encontrava sem condições de trabalho na ocasião em que requereu administrativamente sua
benesse.

Assim, comprovada a incapacidade laborativa da parte autora desde 11/10/2018,
cumpre analisar os demais requisitos necessários para o deferimento da benesse pleiteada,
quais sejam, a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência legal.
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Diante dos registros do CNIS de Evento 8, extrai-se que a autora, dentre outros
períodos, contribuiu ao RGPS, enquanto empregada da L M de Oliveira Vidraçaria, de
01/08/2014 a 15/08/2016. Ainda, recolheu na condição de contribuinte individual referente ao
período de 01/08/2016 a 31/08/2016.

Com isso, é possível que a recorrente permaneceu na qualidade de segurada
previdenciária até 15/10/2017, aplicando-se a regra do período de graça, externada no art. 15,
II, da Lei de Benefícios.

Com efeito, tendo em vista que em 11/10/2018 (DII) a autora não mais detinha a
qualidade de segurada do INSS, ela não faz jus à concessão do benefício por incapacidade
pleiteado.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000703655v7 e do código CRC cbacf49c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001703-48.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA ANTONIA MIQUELINE DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760479v2 e do código CRC 1e94a6c1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000909-15.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA HELENA GONCALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de benefício por incapacidade.

Em suas razões recursais (Evento 59), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) sua incapacidade laborativa é notória à luz do conjunto probatório coligido aos autos,
embora não o tenha vislumbrado o MM. Juiz; (ii) evidência da sua incapacidade é
que recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez de 12/12/2011 a 17/07/2018, quando
foi cessado após perícia administrativa; (iii) que não houve qualquer melhoria em seu quadro
clínico que tivesse sido atestado pelos especialistas que a acompanharam; (iv) o laudo médico
foi superficial, pois se baseou em dados extremamente restritos para concluir acerca de uma
doença que demanda uma apuração mais especializada e aprofundada; e (v) resta
evidenciado, através de especialista na área da psiquiatria, que não tem condições de voltar a
trabalhar.

Contrarrazões de Evento 64.

IDADE 58 anos.
PROFISSÃO Cozinheira.
DOENÇA(S) Obesidade, hipertensão arterial e asma.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto
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A autora ajuizou esta ação em 24/04/2019 requerendo o restabelecimento de sua
aposentadoria por invalidez NB 549.508.287-3 cessada em 17/07/2018. Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença de 15/01/2004  a 30/03/2004; de 28/06/2004 a 30/09/2004;
de 05/01/2005 a 30/04/2005; de 15/11/2005 a 02/03/2010; de 03/03/2010 a 11/12/2011 e
aposentadoria por invalidez de 12/12/2011 a 17/01/2020, tendo recebido 18 meses de
mensalidade de recuperação (Evento 16).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
12/03/2019 Paciente comparece à consulta em estado lamentável e infeliz de grande delimitação física e

psíquica para quaisquer situações da vida. Trata-se de mulher obesa, com dificuldade de
realizar tarefas simples devido ao acúmulo de tecido adiposo no tórax, com dispneia.
Apresenta queimaduras por todo o corpo visivelmente causadas por lapsos de memória e
desorientação têmporo-espacial, despersonalização e completo descontrole dos impulsos e do
afeto. Com constantes ideações suicidas e absoluta desesperança, perante lastimável quadro de
miséria humana considero-a visivelmente incapaz em definitivo ao exercício de quaisquer
atividades laborativas.

22/11/2018 Osteófitos ântero-laterais de L2 e L5. Espaços discais mantidos. Espondilólise de L5. Ausência
de listeses. Tornozelos: esporão plantar e posterior dos calcâneos. Espaços articulares
preservados. Joelhos: normal.

A perícia judicial (Evento 37), por sua vez, elaborada em 02/12/2019, concluiu
que a autora, embora fosse portadora de obesidade, hipertensão arterial e asma, não estava
incapacitada para o trabalho habitual.

Destacou o perito que "a autora durante a anamnese trouxe a informação de ter
tido Depressão Grave, e que concluiu o tratamento em 2011. Atualmente a autora não
apresenta sinais e sintomas agudos de depressão, assim como também, ela não faz uso de
medicamento antidepressivo. As demais doenças, que a autora também é portadora -
Hipertensão Arterial, Asma e Obesidade, em seus estágios atuais, não lhe causam
incapacidade laboral".

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral.

Insta registrar que a TNU já sedimentou o entendimento segundo o qual não há
óbice a que a perícia médica possa ser validamente realizada por médico não especialista na
moléstia que acomete o segurado (PEDILEF 200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo
de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010), sendo necessária verificação em cada caso da
necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a natureza da patologia alegada e a
qualificação do perito.
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Na situação em exame, as enfermidades das quais a parte autora é portadora, em
regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito
designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações
funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.

Esta TR/ES já fixou o entendimento de que tanto o clínico geral quanto o
médico do trabalho acham-se profissionalmente habilitados para identificar a existência de
incapacidade para o trabalho nas ações previdenciárias. O que deve ser avaliado é se o laudo
foi bem fundamentado e se trouxe respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelo Juízo e
pelas partes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, tampouco violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
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deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000671059v9 e do código CRC ebcefa82. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000909-15.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA HELENA GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760481v2 e do código CRC 576a98b7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001077-17.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VERA LUCIA CURTO SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 57), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) em casos de indevida cessação de benefício por incapacidade por parte do INSS, o
entendimento exarado pelos Tribunais especializados na matéria é de que em alguns casos
pode ser presumida a continuidade do estado incapacitante; e (ii) realizou tratamentos para a
consolidação melhora do seu quadro clínico, porém, não houve sucesso em nenhum dos
tratamentos realizados.

Contrarrazões de Evento 61.

IDADE 57 anos.
PROFISSÃO Auxiliar de serviços gerais.
DOENÇA(S) Síndrome do túnel do carpo e tenossinovite estiloide radial [de Quervain]

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
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Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 14/05/2019 requerendo a concessão do auxílio-
doença NB 626.730.135-8 desde a DER em 12/02/2019 e sua conversão em aposentadoria
por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 19/10/2018 a 11/01/2019 e
de 14/10/2019 a 28/11/2019 (Evento 66).
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Com a inicial, apresentou, dentre outros, os seguintes documentos médicos (em
ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
16/01/2019 Paciente portadora de síndrome do túnel do carpo. Indicado manter fisioterapia para

reabilitação funcional. Apresentando fibrose local em cicatriz cirúrgica. Solicito avaliação
médico-pericial. Sugiro afastamento do trabalho por 04 (quatro) meses.

20/03/2019 Paciente portadora de síndrome do túnel do carpo (pós operatório mão esquerda).
Apresentando quadro de dor e dormência na mão direita, dor e impotência funcional na mão
esquerda e bloqueio do polegar esquerdo (tenossinovite digital = dedo gatilho). Indicado
tenolise no polegar esquerdo. Solicito exames pré-operatórios.

22/01/2019 Ultrassonografia dos punhos. Impressão ecográfica: Neuropatia do mediano direito.
Neuropatia residual do mediano esquerdo.

22/01/2019 Ultrassonografia das mãos. Impressão diagnóstica: exame ultrassonográfico sem alterações
detectáveis.

Posteriormente, trouxe demais laudos e atestados nas petições de Evento 19,
Evento 27, Evento 64 e Evento 65.

A perícia judicial (Evento 39), por sua vez, elaborada em 19/12/2019, por
médico especialista em Ortopedia, concluiu que a autora, ainda que tenha sido operada com
síndrome do túnel do carpo e tenossinovite estiloide radial [de Quervain], não estava
incapacitada para o trabalho habitual.

Em suas conclusões, deixou assente o jusperito:

A autora foi tratada cirurgicamente com quadro de síndrome dos túnel do carpo e tendinite do
polegar. Apresentou boa recuperação com mobilidade completa e sem qualquer perda
funcional. Não há incapacidade laboral.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral
no momento do exame pericial.

Com efeito, em seu recurso, a parte autora não indicou qualquer falta ou vício
na perícia realizada no curso da instrução.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, tampouco violação ao
devido processo legal.
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Contudo, ainda que na perícia judicial tenha se apurado a capacidade laborativa
da parte autora, do conjunto probatório coligido aos autos, em especial os atestados médicos
apresentados, concluo que a parte autora encontrava-se sem condições de trabalho na ocasião
que teve sua benesse indeferida administrativamente em 12/02/2019.

Assim, a recorrente faz jus à concessão do benefício previdenciário de auxílio-
doença desde a DER em 12/02/2019 até 19/12/2019, dia do exame pericial e constatação da
capacidade laborativa da parte autora, compensando-se os valores recebidos a título de
benefício inacumulável no período.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a concessão de auxílio-doença desde a DER em 12/02/2019, com
a fixação da DCB em 19/12/2019, compensando-se os valores recebidos a título de
benefício inacumulável no período. Para a atualização das parcelas, determina-se
a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE
870947, com repercussão geral). Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez
que a condenação abrange apenas prestações vencidas do benefício (cujo período já se
exauriu), as quais somente poderão ser pagas após o trânsito em julgado, mediante expedição
de RPV, por força do disposto no art. 100 da CRFB/88. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000679828v14 e do código CRC 8d5e7b09. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001077-17.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: VERA LUCIA CURTO SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)
ADVOGADO: MAXILIANA DA SILVA TEIXEIRA (OAB ES031360)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão
de auxílio-doença desde a DER em 12/02/2019, com a fixação da DCB em 19/12/2019,
compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável no período. Para a
atualização das parcelas, determina-se a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base
na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral). Indefiro o pedido de
tutela provisória de urgência, uma vez que a condenação abrange apenas prestações vencidas
do benefício (cujo período já se exauriu), as quais somente poderão ser pagas após o trânsito
em julgado, mediante expedição de RPV, por força do disposto no art. 100 da CRFB/88. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte
for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760506v2 e do código CRC 2870d2e7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003867-71.2019.4.02.5006/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença
que extinguiu o feito sem a resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC, por
ausência de prévio requerimento administrativo.

Em suas razões recursais (Evento 26), alega, em síntese,  que (i) encontra-se
incapacitado para o trabalho e, conforme a inicial e boletim de ocorrência juntado aos
autos, foi vítima de acidente de trânsito a serviço da empresa em 23/06/2017, (ii) em
23/06/2017, o auxílio-doença foi requerido e deferido com data fim em 08/11/2017, porém,
em 11/12/2017, foi prorrogado mas cessado em 07/11/2018, com a conversão em auxílio-
acidente pela autarquia federal, (iii) a sentença entendeu que há falta de interesse de agir,
todavia tal entendimento não deve prosperar, (iv) após o pedido de prorrogação do auxílio-
doença, teve seu benefício auxílio-doença convertido em auxílio-acidente contra a sua
vontade, (v) o STF, no RE nº 631.240/MG em sede de repercussão geral, assentou o
entendimento de que não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o
entendimento da autarquia previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do
interessado, (vi) é possível dispensar o prévio ingresso na via administrativa nas situações em
que, sistematicamente, o INSS se nega a apreciar ou indefere de pronto a pretensão da parte,
pois a recusa da Administração, em casos tais, seria evidente, e (vii) no caso em apreço,
postula em juízo um dos pedidos, o restabelecimento do auxílio-doença que foi convertido
indevidamente pela autarquia federal em auxílio-acidente, ou seja, o pedido de prorrogação
do benefício auxílio-doença foi negado quando foi convertido indevidamente em auxílio-
acidente pelo INSS na via administrativa.

Contrarrazões (Evento 32).

VOTO

O autor ajuizou esta ação em 12/12/2019 objetivando o restabelecimento de
auxílio-doença desde a cessação em 7/11/2018, com a conversão em aposentadoria por
invalidez. Consta, no CNIS, que o autor recebeu auxílio-doença de 11/12/2017 a 7/11/2018 e ,
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desde 8/11/2018, ele recebe auxílio-acidente. Alega o autor que não requereu auxílio-
acidente, sendo o benefício concedido de ofício pela autarquia.

A sentença extinguiu o processo sem a resolução de mérito, por ausência de
interesse de agir, ante a não comprovação de requerimento administrativo, sob a seguinte
fundamentação:

(...) Na peça inicial não consta nenhum comprovante de indeferimento do requerimento
administrativo.  O  próprio autor informa na petição do evento 6 que não  recebeu carta do
indeferimento administrativo.

Registra-se que o enunciado nº 141 do VIII FOREJEF dispôe que a “ausência de pedido de
prorrogação de auxílio-doença configura a falta de interesse processual equivalente à
inexistência de requerimento administrativo.”

O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob regime de repercussão geral, que a ausência de
prévio requerimento administrativo no sentido da concessão de benefício previdenciário
caracteriza ausência de interesse de agir, conforme entendimento que já prevalecia na
jurisprudência. Afinal, a concessão do benefício não ocorre de ofício pelo INSS, dependendo
sempre de requerimento do interessado, razão pela qual não se configura lesão ou ameaça a
direito antes de sua apreciação pela autarquia.

Ficam excetuadas apenas as hipóteses nas quais há entendimento notório da autarquia em
sentido contrário à pretensão do segurado, bem assim nos casos de revisão, restabelecimento
ou manutenção de benefício. A propósito, eis a ementa do julgado.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
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caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas
ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia
deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii)
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da
ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que
alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em
agir. (RE 631240, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220
DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

Assim, não havendo elemento nos autos que indique ter havido prévio requerimento
administrativo, imperioso o reconhecimento da ausência do interesse processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na
forma do artigo 485, VI, do CPC. (...)

De fato, após o julgamento do RE 631240, sob o regramento dos recursos
repetitivos, o STF pacificou o entendimento de que a ausência de prévio requerimento
administrativo de benefício previdenciário constitui óbice ao processamento do pedido,
exceto nos casos de revisão de benefícios em que não exista matéria de fato a ser solucionada
e naquelas hipóteses em que o INSS notoriamente indefere administrativamente os pedidos.

Porém, segundo a TNU, no julgamento do PEDILEF 5006414-
91.2012.4.04.7005, DJ em 21/9/2015, para ajuizar ação de restabelecimento de auxílio-
doença, descontinuado em razão de alta programada, não é necessário que o segurado
formule pedido de prorrogação na esfera administrativa. Isso porque a alta programada já é,
por si só, uma resposta da Administração no sentido de que, em determinada data, o fato
gerador do benefício, qual seja, a incapacidade, não mais existirá.

De acordo com os autos, o autor recebeu auxílio-doença até 7/11/2018 em razão
de perícia administrativa realizada nessa mesma data, conforme Evento 20. E, ante
tal cessação, ele  ingressou com esta ação para tentar reaver o benefício cancelado. 
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Dessa forma, mostra-se desnecessária a formulação de requerimento
administrativo, pois o ato que cancelou o benefício previdenciário é suficiente para
demonstrar o interesse de agir pelo autor.

Como a causa não se encontra madura, porque não foi realizada a perícia
médica pertinente, deve ser anulada a sentença para que o processo prossiga com a devida
instrução.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento
para reconhecer o interesse de agir no pedido de restabelecimento de auxílio-doença e
determinar a reforma da sentença para que o processo prossiga no juízo de origem. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000674402v19 e do código CRC 5d568dd5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003867-71.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: STANLEY RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: EVANDRO DANTAS PERIM (OAB ES024622)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o interesse de agir
no pedido de restabelecimento de auxílio-doença e determinar a reforma da sentença para que
o processo prossiga no juízo de origem. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760524v2 e do código CRC 45e3156b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015371-26.2018.4.02.5001/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 67), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o trecho do laudo pericial que reconhece a sua incapacidade foi desconsiderado, (ii) o
perito atesta que é portador de doença degenerativa articular lombar, incipiente e sem
compressão radicular, quadro clínico que o acompanha de longa data, (iii) os documentos
médicos apresentados confirmam a presença de limitações funcionais, (iv) o perito judicial
confirma que houve incapacidade, em novembro de 2019, com duração de até 30 dias, (v) o
perito informa que sua conclusão foi baseada nos laudos médicos apresentados, no entanto, os
referidos documentos indicam que a incapacidade advém de 2017, de modo que a data
estipulada na perícia é equivocada, (vi) o quadro clínico atestado pelo perito é o mesmo
confirmado pelos laudos e exames, datados no segundo semestre de 2017, próximos da data
do requerimento administrativo, (vii) tem como atividade habitual a profissão de pedreiro,
que requer esforços físicos, contudo, resta comprovado que, na época do requerimento
administrativo, estava em crises de dor que pioravam aos esforços, estando impossibilitado de
exercer seu trabalho, e (viii) ainda que esteja apto para a atividade laboral na atualidade, é
devida a concessão do benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento
administrativo, em 05/10/2017, até dezembro de 2019.

Contrarrazões de Evento 70.

IDADE  46 anos.
PROFISSÃO  Pedreiro.
DOENÇA(S)  Doença degenerativa articular lomba incipiente, sem compressão

radicular.

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
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para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 01/11/2018 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde o requerimento administrativo, em 05/10/2017, e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 20/09/2017 e
09/11/2017

 Laudo médico, informando que apresenta dor na coluna lombar há muito
tempo, com piora aos esforços. Exame demonstra osteo-artrose, redução de
espaço discal e retrolistese.

 21/09/2017  Laudo médico, informando necessidade de realização de 20 sessões de
fisioterapia da coluna lombar, em razão de diagnóstico de retrolistese de L3-
L4 e artrose.

 12/09/2017 Exame de radiografia da coluna lombossacra, demonstrando sacralização de
L5, retrolistese de L4, osteófitos em L3-L4 e redução do espaço discal de
L3-L4 e L4-L5.

A perícia judicial (Evento 47), por sua vez, elaborada em 21/02/2020, por
médico especialista em ortopedia e traumatologia, concluiu que o autor, embora fosse
portador de doença degenerativa articular lombar incipiente, sem compressão radicular, não
estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor se queixa de dor em coluna lombar e é
portador de doença degenerativa articular lombar incipiente, sem compressão
radicular, (ii) ao exame físico, o periciado apresenta arco de movimento de coluna lombar
livre, abdome globoso, musculatura paravertebral e de membros inferiores trófica e sem
sinais de desuso, sem déficit sensitivo ou motor e realiza movimentos de extensão e flexão
de coluna de maneira espontânea e sem dor, (iii) a conclusão pericial foi baseada no exame
físico realizado, bem como nos documentos médicos apresentados, (iv) o examinado tem
aptidão para exercer sua atividade habitual, pois apresenta alterações degenerativas
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incipientes, não agudizadas, as quais não sofrem interferência do labor habitual, (v) não
há limitações ao labor habitual, (vi) o periciado não corre risco de agravamento do quadro
clínico se continuar exercendo a atividade laborativa, e (vii) houve incapacidade laborativa
em novembro de 2019, com duração de até 30 dias.

Intimado a respeito do laudo pericial, apresentou a petição de Evento 59
aduzindo que a perícia é repleta de contradições e solicitando que o perito respondesse
quesitos complementares.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, não sendo necessários maiores esclarecimentos. 

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O perito, em resposta ao quesito 10 (Evento 47), informa que o autor foi
acometido de incapacidade laborativa em novembro de 2019, com duração de até 30 dias.
Contudo, em seu recurso (Evento 67) o autor afirma que estava incapacitado desde
05/10/2017.

Ocorre que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos são contemporâneos ao
requerimento administrativo, mas não informam qualquer limitação para o exercício da
atividade habitual. O laudo médico de 21/09/2017 informa a necessidade de realização de
sessões de fisioterapia, mas não sugere o afastamento das atividades laborativas.

Não obstante, o perito nomeado confirma que o autor é portador de
doença degenerativa na coluna, e informa, em resposta ao quesito 7, que tratam-se de
alterações incipientes, não agudizadas e que não sofrem interferência do labor habitual.
Portanto, o conteúdo dos laudos médicos particulares, que apenas indica a presença de
alterações na coluna, é insuficiente para sinalizar a incapacidade laborativa.

Desse modo, não há comprovação de que a parte autora se encontrava
incapacitada para o labor habitual à época do requerimento administrativo, em 05/10/2017. 
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Entretanto, no exame pericial (Evento 47) foi constatada a incapacidade
laborativa do autor em novembro de 2019. De modo que, comprovada a incapacidade e tendo
sido fixada sua data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 35), tem-se que, dentre outros
períodos, o autor efetuou contribuições, na categoria de empregado, de 17/03/2015 a
01/06/2015 e 04/05/2017 a 11/12/2017, e  verteu recolhimentos, na categoria de contribuinte
individual, no período de 01/01/2019 a 31/03/2019.

 Assim, resta claro que não possuía qualidade de segurado da Previdência Social
em 11/2019, data de início da incapacidade. Visto que não cumpriu com a carência de retorno
necessária a concessão do benefício.

Desse modo, não faz jus o autor ao benefício de auxílio-doença.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000695626v21 e do código CRC 20b776ae. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019684-93.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FABIO FALCAO MOREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 34), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) é portador de coto de amputação da perna esquerda fechado, com coxim satisfatório e
deformidade ulna do punho esquerdo com redução da flexo-extensão, em razão de sequela de
fratura, (ii) a perícia confirma a gravidade e a extensão das limitações que apresenta, e deixa
claro que não possui aptidão para o exercício da atividade habitual, bem como, que apresenta
limitações para agachar, carregar peso e ajoelhar, e que é portador de sequela definitiva, e (iii)
o perito teve facilidade para diagnosticar suas limitações e apontou a incapacidade como total
e definitiva, sendo de impossível recuperação.

Contrarrazões de Evento 37.

IDADE  38 anos.
PROFISSÃO  Polidor automotivo.
DOENÇA(S)  Pós-operatório de amputação do membro inferior esquerdo e sequela de

fratura do antebraço.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".
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A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 03/09/2019 requerendo a conversão do benefício
de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-
doença de 16/05/2012 a 18/06/2012, 11/03/2013 a 31/10/2013 e desde 06/12/2013, ainda
ativo  (Evento 23).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 19/01/2017  Laudo médico, informando que apresenta sequela de fratura do membro

superior esquerdo, com artrodese radio-ulnar distal, e estando sem
condições de laborativas por tempo indeterminado.

 25/08/2017  Laudo médico, atestando que necessita de afastamento de suas atividades
por tempo indeterminado, e que apresenta amputação transtibial do membro
inferior esquerdo.

 25/08/2017  Laudo médico, informando que apresenta história de fratura exposta e
esmagamento da perna esquerda, que evoluiu com amputação
transtibial proximal à esquerda, necessitando de próteses.

 05/04/2018  Laudo médico, informando que é amputado da perna esquerda,
necessitando de prótese e outros produtos complementares e que se encontra
em uso da prótese, sem, contudo, se adaptar como esperado, visto que está
ferindo muito a perna. 

 04/06/2018 e
13/04/2018

 Laudo médico, atestando que foi internado em 31/05/2018 e submetido a
procedimento de regularização de coto de amputação em perna esquerda em
01/06/2018. Recebeu alta hospitalar, com orientações de seguimento
ambulatorial.

 13/07/2018  Laudo médico, indicando operação em 01/06/2018 de regularização do coto
de perna esquerda. Indica que não refere incômodo ou dor local e que
apresenta coto regularizado e em bom estado, estando sem condições de
marcha sem prótese em razão de deformidade seuelar no membro superior
esquerdo.

 26/08/2016  Laudo médico, informando que foi submetido a amputação na perna
esquerda devido a esmagamento a nível terço proximal da tíbia esquerda,
além de ser operado na mão esquerda em razão de fratura. Ao exame físico,
apresentou limitação funcional do punho esquerdo e deambula com prótese
do membro inferior esquerdo.
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A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 06/03/2020, por
médico especialista em ortopedia, concluiu que o autor apresenta pós-operatório de
amputação do membro inferior esquerdo ocorrido em 2013 e sequela de fratura do antebraço,
estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor se queixa de dor no encaixe da prótese na
perda esquerda e de sequela de fratura do radio distal esquerdo, (ii) o examinado apresenta
pós-operatório de amputação do membro inferior esquerdo ocorrido em 2013 e sequela
de fratura do antebraço, (iii) ao exame físico, o periciado apresenta coto de amputação
da perna esquerda fechado, com coxim satisfatório e deformidade da ulna do punho
esquerdo, com redução da flexo-extensão do punho devido a sequela de fratura, (iv) a
conclusão pericial foi baseada nos documentos médicos apresentados, (v) o autor não possui
aptidão para exercer sua atividade habitual, em razão das sequelas de fraturas, (vi) o periciado
demonstra limitação funcional para atividades como agachar, carregar peso e ajoelhar,
(vii) o examinado não corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar exercendo a
atividade habitual, visto que é portador de sequelas definitivas, (viii) a provável data de
início da incapacidade laborativa é de 2013, quando realizou cirurgia, e perdura até a
atualidade, (ix) há incapacidade definitiva, e (x) o autor pode ser reabilitado para o
exercício de qualquer atividade que não exija sobrecarga dos membros inferiores, como
porteiro, caixa, atendente de telemarketing.

Intimado a respeito do laudo pericial, o autor apresentou a petição de Evento 26
aduzindo que o perito teria constatado a incapacidade total e definitiva, sendo devida a
concessão da aposentadoria por invalidez.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que haveria incapacidade laboral, em
caráter parcial e definitivo.

Em resposta ao quesito 16 (Evento 17), o perito afirma que o autor pode ser
reabilitado para o exercício de qualquer atividade que não exija sobrecarga dos membros
inferiores. Já os laudos médicos administrativos de Evento 23 indicam a realização de perícia
em reabilitação profissional, e informam que está cursando programa de educação de jovens e
adultos referente ao ensino fundamental.

Desse modo, em que pese o autor seja portador de incapacidade definitiva,
observa-se o caráter parcial de suas limitações, podendo ser reabilitado para o exercício de
atividades diversas. 
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A sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, entendendo que não
faria jus à conversão do benefício ativo de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez,
sob a seguinte fundamentação:

(...)

Na ação em tela, a parte autora busca a conversão em aposentadoria por invalidez do auxílio-
doença NB 31/604.370.586-2, ao argumento de que possui limitações decorrentes de fraturas
sofridas em acidente, as quais geram incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Conforme é cediço, a incapacidade laboral é um dos riscos sociais cuja proteção a Lei de
Benefícios da Previdência Social se compromete a garantir. Tanto o auxílio-doença quanto a
aposentadoria por invalidez pressupõem a incapacidade laboral do segurado, a fim de que
possam ser concedidos.

O auxílio-doença configura benefício de natureza transitória e precária, sendo tratado no
artigo 59 da Lei nº. 8.213/91 e possuindo uma renda mensal correspondente a 91% (noventa e
um por cento) do salário-de-benefício apurado com relação ao segurado. Tal benefício é
devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por
mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos seguintes moldes:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do
afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da
incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Portanto, verifica-se que o auxílio-doença somente persiste como benefício previdenciário
enquanto se faz presente a incapacidade laboral, cessando quando o segurado for dado como
habilitado para o desempenho de atividade (nova ou antiga) que lhe garanta a subsistência ou
quando, em sendo considerado não recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei
nº. 8.213/91).

Por outro lado, a aposentadoria por invalidez, benefício de natureza precária, somente é
concedida quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o
exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, consoante previsto no art. 42
da Lei nº. 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o
segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
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§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de
Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Pois bem.

In casu, conforme se extrai do laudo pericial juntado aos autos (evento 17 – exame realizado
em 06.03.2020 por médico ortopedista), o autor apresenta “coto de amputação da perna
esquerda fechado, com coxim satisfatório. Deformidade ulna do punho esquerdo com redução
da flexo-extensão do punho devido a sequela de fratura”, estando definitivamente
incapacitado para o exercício de sua atividade laborativa habitual de polidor automotivo
(quesitos 4, 6, 7 e 13).

Todavia, o perito assegurou que há possibilidade de reabilitação do autor para o desempenho
de outras atividades compatíveis sua idade e grau de instrução, citanto, a título de exemplo, as
funções de porteiro, caixa e atendente de telemarketing (quesito 16).

Ora, em havendo possibilidade de reabilitação do autor – que conta atualmente 37 (trinta e
sete) anos de idade –, decerto que o pedido de aposentadoria por invalidez resta inviabilizado,
pois o requisito básico para este benefício é justamente que o segurado não tenha mais
condições de exercer nenhum tipo de atividade laborativa.

Nesse ponto, consoante revelam os laudos médicos administrativos do SABI anexados aos
autos, o autor está participando de programa de reabilitação profissional para elevação de
escolaridade, cursando o 4º ano do ensino fundamental (evento 23 - documento 3).

Desta feita, não há razoabilidade em desde logo aposentar por invalidez o autor, taxando-
o como absolutamente incapaz para todo e qualquer ofício, sem ao menos oferecer-lhe uma
possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Como se sabe, a aposentadoria por invalidez é medida extrema, relegada para os casos em
que as condições médicas e sociais do segurado indicam absoluta inviabilidade do exercício
de atividades laborativas, realidade que, data maxima venia, não constato nos autos.

De outra banda, há de se verificar que nenhum dos laudos particulares apresentado
pelo autor fala em incapacidade laboral no grau por ele defendido.

De todo modo, deve-se ter em mente que os laudos e pareceres do médico particular são
caracterizados pela parcialidade, de forma que eventual divergência de opiniões deve ser
resolvida em favor da manifestação do expert do Juízo. Neste sentido, o Enunciado nº. 8 da
Turma Recursal do Espírito Santo, ao estabelecer que “o laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo Juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular”.

Assim sendo, por todos os fundamentos acima, entendo que o autor não faz jus à conversão
aqui pleiteada.
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Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito da
demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

(...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000692507v25 e do código CRC fdc920e9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019684-93.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: FABIO FALCAO MOREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR MARTINS NUNES (OAB ES015750)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760530v2 e do código CRC 276c3a75. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005173-90.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LOUDES CAMATA ZUCHETTO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a ausência de respostas aos quesitos complementares configura violação ao devido
processo legal e o cerceamento de defesa do Autor, art. 5º, inc. LIV e LV da CF/88, que se vê
impossibilitado de comprovar sua incapacidade; (ii) trabalha como cabeleira, que
necessita constantemente que realize esforço intenso na sua coluna e permaneça em pé por
longos períodos, fazendo que haja aumento em sua dor, devido a sua grave patologia em sua
coluna; e (iii) pelas incongruências entre os laudos/exames e o resultado da prova pericial, a
Sentença não pode prosperar se baseando somente no laudo pericial médico.

Contrarrazões de Evento 42.

IDADE 58 anos.
PROFISSÃO Cabeleireira.
DOENÇA(S) Discopatia degenerativa lombar sem radiculopatia, associado à síndrome do piriforme.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto
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A autora ajuizou esta ação em 19/03/2019 requerendo o restabelecimento
do auxílio-doença NB 31/168.487.505-3 cessado em 11/04/2017 e sua conversão em
aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 04/06/2013 a
11/04/2017 (Evento 5).

Com a inicial, apresentou, dentre outros, os seguintes documentos médicos
contemporâneos à cessação da benesse (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
10/10/2017 Ultrassonografia de quadril esquerdo. Tendão do glúteo médio levemente espessado e

hipoecóico, eventual tendinopatia deve ser considerada. Bursa trocanteriana de volume e
ecotextura preservados. Recesso articular anterior livre. Músculo glúteo máximo de aspecto
normal.

01/02/2017 Densitometria óssea: Os valores encontrados são indicativos de osteopenia (baixa massa
óssea). O fêmur proximal direito exibiu perda de 1,5% de massa óssea no período, em relação
ao exame realizado em 16/03/2015.

26/09/2017 Paciente com queixa de dor em face lateral da pelve à esquerda e em região glútea à esquerda
compatível com tendinopatia glútea, refere incapacidade laborativa por apresentar piora de
dor aos esforços.

31/10/2017 Paciente com dor lombar intensa com irradiação para face lateral da M/E, sem melhora com
repouso, fisio motora e medicação. Sem condições temporárias de trabalho até sua
reabilitação.

A perícia judicial (Evento 22), por sua vez, elaborada em 04/03/2020, por
médico especialista em Ortopedia, concluiu que a autora, embora fosse portador(a) de
discopatia degenerativa lombar sem radiculopatia, associado à síndrome do piriforme, não
estava incapacitada para o trabalho habitual, pois apresenta alterações degenerativas
incipientes sem compressão radicular ou agudização, o que não contraindica o labor habitual.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. 

Ademais, no presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo
médico-perito, bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a
elucidação da demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a
realização de quaisquer outras diligências probatórias.
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Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000688636v6 e do código CRC 31fe37c8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005173-90.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LOUDES CAMATA ZUCHETTO (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000784835v2 e do código CRC a32a8498. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021048-03.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NOEMIA FISCHER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 37), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a ausência de respostas aos quesitos complementares configura o cerceamento de
defesa, pois se vê impossibilitada de comprovar sua incapacidade; (ii) em que pese a Ilustre
Perita tenha relativizado a gravidade de suas doenças, minimizando os sintomas, os laudos e
exames por ela realizados indicam realidade diferente, mais desfavorável; e (iii) que os laudos
e exames apresentados indicam um quadro incapacitante por pelo menos 03 (três) anos, sem
substancial melhora.

Contrarrazões de Evento 40.

IDADE 55 anos.
PROFISSÃO Trabalhadora rural.
DOENÇA(S) Transtorno afetivo bipolar e hipertensão arterial.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto
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A autora ajuizou esta ação em 19/09/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde 24/05/2019 e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial, apresentou, dentre outros, os seguintes documentos médicos
contemporâneos à DER (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
30/05/2019 Faz acompanhamento cardiológico no CRE-Metropolitano com diagnóstico de HAS.
05/06/2019 Está em tratamento psiquiátrico por apresentar sintomas depressivos como tristeza, desânimo,

anedonia e ideação suicida. Está em tratamento com neurolépticos potentes.

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 05/12/2019, concluiu
que a autora, embora fosse portador(a) de transtorno afetivo bipolar. e hipertensão arterial,
não estava incapacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que a autora:

Comparece ao exame médico pericial, sem acompanhante, mostrando-se orientada no tempo e
no espaço atual. Apresenta capacidade de julgamento, interpretação e raciocínio preservados.
Apresenta-se com aparência e cuidados pessoais/higiene sem alterações. Ausência de atitude
antálgica (ou seja, não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor). Marcha
atípica, sem alterações. Membro superior direito dominante. Membros superiores com
motricidade e força preservada, sem sinais de desuso, articulação sem crepitação, Coluna
cervical – flexo- extensão, rotação, lateralização, inclinação lateral sem dificuldades. Coluna
Vertebral – Realiza movimentos de flexão extensão e lateralização da coluna lombar sem
dificuldades. Laségue negativo bilateral. Membros superiores e inferiores com motricidade e
força preservada. Realiza movimentos de agachar, ponta dos pés e calcanhares sem
dificuldades.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral.

Insta registrar que a TNU já sedimentou o entendimento segundo o qual não há
óbice a que a perícia médica possa ser validamente realizada por médico não especialista na
moléstia que acomete o segurado (PEDILEF 200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo
de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010), sendo necessária verificação em cada caso da
necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a natureza da patologia alegada e a
qualificação do perito.

Na situação em exame, as enfermidades das quais a parte autora é portadora, em
regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito
designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações
funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.
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Esta TR/ES já fixou o entendimento de que tanto o clínico geral quanto o
médico do trabalho acham-se profissionalmente habilitados para identificar a existência de
incapacidade para o trabalho nas ações previdenciárias. O que deve ser avaliado é se o laudo
foi bem fundamentado e se trouxe respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelo Juízo e
pelas partes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. 

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pela médica-perita,
bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da
demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de
quaisquer outras diligências probatórias.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
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deferida nos autos.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000690603v5 e do código CRC 19c961f7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021048-03.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NOEMIA FISCHER (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000784844v2 e do código CRC 560c6373. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016047-37.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIZABETE DE AQUINO FERREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 42), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a documentação trazida aos autos apresenta um quadro clínico mais detalhado,
desfavorável e, expressamente, incapacitante; (ii) os documentos são de datas diferentes,
emitidos por profissionais diferentes, atestando a existência de inúmeras doenças mentais que
impedem diretamente de exercer suas atividades laborativas; e (iii) analisando a quantidade
de remédios que necessita para tentar manter uma estabilidade emocional, percebe-se que há
enorme discrepância entre a conclusão realizada pelo perito e as afirmações realizadas pelos
médicos que a acompanham desde o início de seus sintomas.

Contrarrazões de Evento 45.

IDADE 59 anos.
PROFISSÃO Doméstica.
DOENÇA(S) Transtorno afetivo bipolar.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 22/07/2019 requerendo a concessão de
aposentadoria por invalidez desde 01/07/2019. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença
de 08/04/2016 a 12/08/2016 (Evento 29).
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Com a inicial, apresentou os laudos de Evento 1, LAUDO7. Posteriormente, na
petição de Evento 20, trouxe prontuário com histórico de atendimento com médica Psiquiatra,
bem como declaração médica emitida em 07/11/2019 constando:

pc fazia tratamento até abril de 2018 e depois filha vem pegando medicação no sus, e só 3
tipos de medicação. Relata que tem se sentido muito só, que filha e companheiro não se
envolve com ela relata que vem sentindo tristeza, não tem chorado, isolamento social nega
alucinações e delírios dorme mal no final da consulta pede um laudo para advogado e inss e
receita para entregar para perícia medico hoje, de acordo om o que pc relata de sintomas e
coloco prontuário a disposição

A perícia judicial (Evento 23), por sua vez, elaborada em 05/11/2019, por
médica especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora, embora fosse portadora de
transtorno afetivo bipolar, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, tampouco violação ao
devido processo legal.

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.
Porém, não é essa a hipótese dos autos.

Isso porque a parte autora apresentou alguns laudos sem data e diversos outros
documentos médicos emitidos em 2016, que não são capazes de comprovar a existência da
incapacidade laborativa na DER em 01/07/2019.

Além disso, o laudo ortopédico emitido em 12/02/2019 está quase
completamente ilegível e aquele produzido em 07/11/2019 por médica Psiquiatra não atesta
sua inaptidão para o trabalho.

Com isso, o conjunto probatório coligido aos autos não tem o condão e infirmar
as conclusões periciais.
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O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000673391v10 e do código CRC 5914c1a2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016047-37.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ELIZABETE DE AQUINO FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000784839v2 e do código CRC e3219ff3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014770-20.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SHEILA CRISTINA GOMES DE ANDRADE SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 55), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) ainda persistem os sintomas incapacitantes; (ii) o juiz não analisou, pormenorizadamente e
e de nenhuma outra forma, o conjunto probatório dos autos;  e (iii) resta amplamente
demonstrado que se encontrava e se encontra incapacitada para o trabalho intelectual que
exerce; (iv) as respostas da médica perita não foram esclarecedoras, limitando-se a responder
com “Sim” ou “Não”.

Contrarrazões de Evento 59.

IDADE 54 anos.
PROFISSÃO Pedagoda/professora
DOENÇA(S) Outros transtornos do humor (afetivos).

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
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Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 26/10/2018 requerendo o restabelecimento
do auxílio-doença NB 31/545.532.963-0 cessado em 04/07/2018 e sua conversão em
aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu, dentre outros períodos, auxílio-
doença de 19/03/2009 a 31/12/2009; de 27/03/2010 a 04/04/2011; e de 11/06/2010 a
04/07/2018 (Evento 11).
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Com a inicial, apresentou os documentos médicos de Evento 1, LAUDO5.

Posteriormente, trouxe a seguinte documentação:

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
28/01/2019 
(Evento 17)

Descreve o quadro clínico psiquiátrico da autora, bem como informa que ela não obteve
resposta clínica nas tentativas farmacológicas de vido a não suportar os efeitos colaterais
desta categoria farmacêutica. Sem previsão de alta médica, devendo manter-se em tratamento
clínico e também psicoterapêutico.

22/11/2019 
(Evento 55)

Apresenta quadro clínico de oscilações de humor persistentes (disforia - depressão),
labilidade afetiva, irritabilidade, isolamento social. No momento não apresenta condições
clínicas para o labor. Sem previsão de alta no momento. 

A perícia judicial (Evento 34), por sua vez, elaborada em 26/11/2019, por
médica especialista em Psiquiatria, concluiu que a autora, embora fosse portadora de outros
transtornos do humor (afetivos), não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral
no momento.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se,
portanto, de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter
desfavorável do laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, tampouco violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).
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De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000679527v8 e do código CRC ef180752. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014770-20.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: SHEILA CRISTINA GOMES DE ANDRADE SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: SANSÃO SILVA BORGES (OAB ES012564)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760532v2 e do código CRC db974d93. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001633-62.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIA AURESTELA ANDRADE ARAUJO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (Evento 31)
que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 42), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) é portadora de Osteomelite Crônica de Tornozelo, faz acompanhamento de internação
domiciliar com apoio, sem previsão de cura tendo que continuar sendo acompanhada sob os
riscos de piora do seu estado de saúde; e (ii) que os documentos médicos apresentados
comprovam sua incapacidade laborativa.

Contrarrazões de Evento 46.

IDADE 61 anos.
PROFISSÃO Do lar.
DOENÇA(S) Sequela fratura de perna direita e osteomielite prévia.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
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concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 53



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 362/670

5001633-62.2018.4.02.5003 500000662015 .V6 JES10873© JES10873

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 12/12/2018 requerendo o restabelecimento
do auxílio-doença cessado em 20/05/2015 e sua conversão em aposentadoria por invalidez.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 01/01/2005 a 21/05/2006; de 14/07/2006 a
30/06/2011 e de 15/02/2013 a 20/05/2015 (Evento 29).
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Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
11/12/2018 Portadora de fratura exposta na perna direita. Exame físico: dor tornozelo direito, claudicação,

déficit funcional. Sem condições para o trabalho.

Os demais documentos médicos apresentados, na inicial, não são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante na ocasião que a autora teve sua benesse cessada
administrativamente, uma vez que são contemporâneos ao período em que se encontrava em
gozo do benefício por incapacidade. 

A perícia judicial (Evento 16), por sua vez, elaborada em 28/05/2019 concluiu
que a autora, embora fosse portadora de sequela fratura de perna direita e osteomielite
prévia, não estava incapacitada para o trabalho habitual.

Em suas conclusões, deixou assente o jusperito:

Conforme avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora possuindo as
patologias descritas acima, não apresenta incapacidade para suas atividades habituais de do
lar, pois não há alterações importantes ao exame físico atual e aos documentos médicos que
cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou em data anterior a esta perícia, quando
afastada, mas sem receber benefício. Suas patologias mostram-se compensadas com o
tratamento já realizado e não há necessidade de outros. Também não restaram sequelas
significativas que causem redução da capacidade laborativa. Dessa forma, conforme quadro
atual, idade e grau de instrução da autora, não será sugerido seu afastamento do mercado de
trabalho, sendo considerada APTA.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral.

Insta registrar que a TNU já sedimentou o entendimento segundo o qual não há
óbice a que a perícia médica possa ser validamente realizada por médico não especialista na
moléstia que acomete o segurado (PEDILEF 200872510048413, Rel. Juiz Federal Derivaldo
de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010), sendo necessária verificação em cada caso da
necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a natureza da patologia alegada e a
qualificação do perito.

Na situação em exame, as enfermidades das quais a parte autora é portadora, em
regra, são passíveis de avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito
designado demonstrou conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações
funcionais e a capacidade laborativa da parte autora.
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Esta TR/ES já fixou o entendimento de que tanto o clínico geral quanto o
médico do trabalho acham-se profissionalmente habilitados para identificar a existência de
incapacidade para o trabalho nas ações previdenciárias. O que deve ser avaliado é se o laudo
foi bem fundamentado e se trouxe respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelo Juízo e
pelas partes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando cerceamento ao direito de defesa, tampouco violação ao
devido processo legal.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000662015v6 e do código CRC 93f62b95. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001633-62.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIA AURESTELA ANDRADE ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: DANIEL SALUME SILVA (OAB ES020645)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760534v2 e do código CRC 3cecb0a7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000574-39.2018.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: GILDASIO ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a conceder auxílio-
doença à parte autora desde a citação (17/09/2018), mantendo-se o pagamento do benefício
pelo menos até o prazo de 45 dias, contados da implantação do benefício, com pagamento
dos atrasados".

Em suas razões recursais (Evento 47), alega, em síntese, que (i) a r. sentença
determinou determinou a concessão do auxílio-doença percebido pela parte autora como o
pagamento das parcelas vencidas desde 17/09/2018; (ii) conforme extrato CNIS acostado na
contestação, a parte autora firmou vínculo empregatício no período de 06/2019 a 08/2019;
(iii) o auxílio-doença é benefício que tem por fim substituir o salário do segurado em
períodos de incapacidade e afastamento do trabalho; (iv) é indevido o pagamento de benefício
por incapacidade ao segurado que mantém sua subsistência, em razão da impossibilidade de
percepção de remuneração auferida pelo trabalho cumulada com auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez; (v) o Juízo a quo determinou que a DCB do auxílio-
doença seja fixada em 45 dias a partir da implantação do benefício e não 10 meses a partir da
data da perícia judicial, conforme previsto no laudo judicial, o que destoa das normas de
regência e da própria lógica da manutenção dos benefícios por incapacidade; e (vi)
considerando a recente alteração implementada na forma de cumprimento da obrigação de
fazer das decisões judiciais das APSADJ´s para as CEAB´s-DJ e considerando o notório
volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias condições de trabalho encontradas no
INSS, o prazo estabelecido em sentença para o cumprimento da obrigação, qual seja, de 30
(trinta) dias, demonstra-se curto para que a parte ré pudesse cumprir o determinado. Além
disso, em se tratando de prazo processual, a sua contagem ocorre em dias úteis.

Contrarrazões de Evento 53.

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da
Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência
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definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da
Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei
n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

Dos fatos

A autora ajuizou esta ação em 24/07/2018 requerendo a concessão de benefício
por incapacidade.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 30/11/2018, concluiu
que o autor padece de tendinopatia em joelho esquerdo e condropatia em joelho esquerdo,
patologias que o incapacitam total e temporariamente para o trabalho desde 24/07/2018 (DII),
tendo estimado em 10 (dez) meses o prazo para tratamento e recuperação da capacidade
laborativa da parte autora.

Em suas conclusões, deixou assente a jusperita:

De acordo com o exame clínico pericial, e analisando individualmente os fatos sequenciais, a
parte Autora possui a patologia descrita e há alterações ao exame físico e exame de imagem
que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de
instrução da parte Autora, a conclusão é pelo afastamento da sua atividade laborativa
temporariamente.

Da data de início do benefício

Ante as conclusões periciais, a Sentença deferiu o benefício previdenciário
de auxílio-doença à parte autora desde a citação em 17/09/2018.

O INSS, em seu recurso, aduziu que não seria possível o pagamento da benesse
desde a referida data, pois a parte autora firmou vínculo empregatício no período de 06/2019
a 08/2019.

A Súmula nº. 72 da TNU preconiza a possibilidade de recebimento do benefício
por incapacidade enquanto desempenhada atividades laborativas, desde que comprovada a
incapacidade laboral do segurado, sendo esta a hipótese dos autos.

Assim, as alegações da parte ré não merecem acolhimento.

Da fixação da DCB

Sobre a data de cessação do benefício, a Sentença assim fundamentou:

[...]
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Quanto ao termo final do benefício, observo que o(a) perito(a) judicial fixou em 10 meses, a
contar de 30/11/2018 (data da perícia). Entretanto, para não inviabilizar o direito de a parte
autora requerer administrativamente a prorrogação de seu benefício, determino que o servidor
da APSADJ fixe a DCB em 45 dias a contar da implantação no Sistema, conforme critério
estabelecido pelo enunciado 120 do FOREJEF: "A data de cessação do benefício (DCB) deve
ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver
sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do
benefício, de forma a permitir que o segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda
considerar que está incapaz."

[...]

Com efeito, tomo, como razões de decidir, os fundamentos acima transcritos,
mantendo o decisum sem retoques, quanto à DCB.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício. 

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para alterar para 30 dias úteis o prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000673729v11 e do código CRC 76017575. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000574-39.2018.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: GILDASIO ARAUJO BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para alterar para 30 dias úteis o
prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760580v2 e do código CRC 995542e5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000310-54.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NEIDA MAXIMA RODRIGUES LIMA ANGELO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez à parte autora, desde 05/02/2019".

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 27), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) não há documentação médica que ateste efetiva incapacidade total e definitiva; (ii) a
recorrida juntou apenas receituários médicos e parcos atestados que, em hipótese alguma,
permitem chegar à mesma conclusão da expert; (iii) em sua petição inicial, a recorrida requer
a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde 06/02/2019; (iii) desde a DIB
fixada na sentença, a recorrida recebeu benefício de auxílio-doença e, após a sua cessação
retornou ao trabalho, auferindo remuneração de empresa; (iv) é indevido o pagamento de
benefício por incapacidade ao segurado que mantém sua subsistência, em razão da
impossibilidade de percepção de remuneração auferida pelo trabalho cumulada com auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez; (v) ausência de razoabilidade na prévia fixação de
astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade
de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente; (vi) o prazo fixado em sentença de
apenas 30 dias é indevido, devendo ser alterado para 45 dias úteis; e (vii) juízo a quo fixou o
IPCA-E como índice de correção monetária, contrariando o que restou assentado no Tema
810 do STF (RE nº 870.947/SE com repercussão geral) c/c Tema n° 905 do STJ (Recursos
Especiais nos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG), que determinam a incidência do
INPC.

Contrarrazões de Evento 33.

IDADE 51 anos.
PROFISSÃO Confeiteira.
DOENÇA(S) Outras anemias por deficiência de ferro, hipertensão essencial e fibromatose da fáscia

plantar.
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VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
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Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 22/01/2020 requerendo a concessão de benefício
por incapacidade. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 06/02/2019 a 30/05/2019
(Evento 1, ANEXO9).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
14/01/2019 Ressonância magnética do tornozelo direito. Parecer: edema subcondral na medula óssea e do

cuneiforme intermédio, de aspecto inflamatório. Leve tendinopatia do seguimento
inframaleolar do fibular curto. Fascite plantar crônica com discreto processo inflamatório em
atividade.

11/02/2019 Paciente com dor crônica nos pés direito e esquerdo com fascite plantar com tendinopatia
crônica. Encaminho ao INSS para avaliar afastamento do trabalho.

11/04/2019 Ressonância magnética do tornozelo esquerdo. Parecer: fascite plantar com sinais de processo
inflamatório em atividade. Entesopatia insercional do tendão de Aquiles. Pequeno derrame
articular tibiotalar. Pequeno gânglion cístico ao aspecto dorsal da articulação entre o
navicultor e o cuneiforme intermédio.

18/12/2019 Ressonância magnética do tornozelo direito. Parecer: proeminência do processo
posterossuperior, do calcâneo (variante da normalidade). Pequeno derrame articular tibiotalar.
Leve tendinopatia do segmento inframaleolar do fibular curto. Fascite plantar crônica com
discreto processo inflamatório em atividade. Edema subcutâneo periarticular.

18/12/2019 Ressonância magnética do tornozelo esquerdo. Parecer: alterações de sobrecarga mecânica na
articulação talonavicular. Alterações degenerativas nas articulações de Chopart e Lisfranc.
Pequeno derrame articular tibiotalar, Entesófito de tração na inserção do tendão de Aquiles no
calcâneo. Tendinopatia do fibular curto. Fascite plantar crônica com processo inflamatório em
atividade. Pequeno ganglion cístico da articulaçao tibiotalar posterior. Edema subcutâneo
periarticular.

23/12/2019 Laudo descrevendo o quadro clínico ortopédica da autora. Também informa que em relação
ao pé esquerdo será mantido tratamento conservador e o pé direito será para tratamento
cirúrgico.
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A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 06/03/2020, concluiu
que a autora padece de outras anemias por deficiência de ferro, hipertensão essencial e
fibromatose da fáscia plantar, patologias que a incapacitam total e definitivamente para o
trabalho desde 05/02/2019 (DII).

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão da incapacidade omniprofissional da
parte autora.

Além disso, conforme laudo médico particular, há previsão de cirurgia no pé
direito da autora, em virtude do insucesso no tratamento conservador, o que se traduz, pelo
menos, em incapacidade de duração indefinida.

O fato de a autora, porventura, vir a realizar cirurgia e, em consequência desta,
recuperar a capacidade laboral, não constitui, por si só, óbice à concessão da aposentadoria
por invalidez, haja vista que tal benefício pode ser revisto em momento posterior, se aferido
que a autora se encontra capaz para realizar suas atividades laborais regulares.

Assim, conforme determinado na Sentença, a parte autora faz jus à concessão da
aposentadoria por invalidez.

Da data de início do benefício (DIB)

Em seu recurso, o INSS alega que a recorrida, em sua petição inicial, requer a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez desde 06/02/2019.

Em análise da peça de ingresso, extrai-se, no item 7, o seguinte requerimento:

7. A procedência dos pedidos contidos na exordial, para condenar o Requerido a conceder o
benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n.
8213/91, devida desde 06/02/2019 [...].

O comando legal do art. 492 do Código de Processo Civil estabelece
que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Com isso, merece acolhimento a tese aventada pelo INSS em seu recurso e a
data de início do benefício (DIB) reconhecido na sentença deve ser modificada para
06/02/2019.
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No tocante à alegação que há "impossibilidade de percepção de remuneração
auferida pelo trabalho cumulada com auxílio-doença/aposentadoria por invalidez", destaca-se
que a Súmula nº. 72 da TNU preconiza a possibilidade de recebimento do benefício por
incapacidade enquanto desempenhada atividades laborativas, desde que comprovada a
incapacidade laboral do segurado, sendo esta a hipótese dos autos.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Do índice de correção monetária

No tocante ao critério de atualização da dívida, afirmou o INSS que  o "juízo a
quo fixou o IPCA-E como índice de correção monetária", tendo requerido a aplicação do
INPC.
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Porém, o comando Sentencial determinou:

[...] A correção monetária deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, em razão do resultado do RE 870947, que declarou a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/09. [...]

Como se observa, não assiste razão ao INSS, restando configurada falta de
interesse recursal.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar (i) a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez
desde 06/02/2019, compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável
no período; (ii) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
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sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela; e (iii) alterar
para 30 dias úteis o prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000695053v17 e do código CRC 5de9bd88. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:21 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 55



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 381/670

5000310-54.2020.4.02.5002 500000760582 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000310-54.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NEIDA MAXIMA RODRIGUES LIMA ANGELO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar (i) a concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 06/02/2019, compensando-se
os valores recebidos a título de benefício inacumulável no período; (ii) a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela; e (iii) alterar para 30 dias úteis o prazo para
cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760582v2 e do código CRC ddf23be1.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001821-58.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em 11/11/2017".

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 57), alega, em síntese, que (i) impugna a
retroação da DIB para 11/11/2017. O juízo violou o princípio da adstrição, condenando a
Autarquia a conceder benefício previdenciário sequer pleiteado pela parte autora; (ii) a parte
recorrida impugnou ato de indeferimento relativo a requerimento feito em 22/08/2018,
devendo esse ser o marco temporal de eventual concessão de benefício essa data;
(iii) considerando que a perícia judicial reconheceu incapacidade total e permanente, a DIB
da aposentadoria por invalidez deve ser fixada na data da perícia. No máximo, é possível o
pagamento de auxílio-doença entre a DER e a perícia; (iv) é injusta a fixação de multa diária
já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não fosse digno de confiança e
consideração; e (v) que o juízo a quo fixou o IPCA-E como índice de correção monetária,
contrariando o que restou assentado no Tema 810 do STF (RE nº 870.947/SE com
repercussão geral) c/c Tema n° 905 do STJ (Recursos Especiais nos 1.492.221/PR,
1.495.144/RS e 1.495.146/MG), que determinam a incidência do INPC.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da data de início do benefício

A parte autora, em sua petição inicial, requer a concessão do benefício por
incapacidade NB 6244921767, uma vez que seu requerimento administrativo, apresentado em
22/08/2018, foi rejeitado pelo INSS.
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Além disso, trouxe aos autos cópia do indeferimento do pedido referente ao
supracitado benefício, ratificando o ato administrativo impugnado.

A Sentença condenou o INSS a implantar a aposentadoria por invalidez à parte
autora desde 11/11/2017, contrariando o comando legal do art. 492 do Código de Processo
Civil, o qual estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado".

Com isso, merece acolhimento a tese aventada pelo INSS em seu recurso e a
data de início do benefício (DIB) reconhecido na sentença deve ser modificada para
22/08/2018.

Quanto à alegação que a aposentadoria por invalidez só seria devida a partir da
data da perícia judicial, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o douto médico perito, em seu laudo de Evento 43, foi categórico ao
atestar a incapacidade total e permanente da parte autora desde 22/08/2018.

O laudo pericial, desse modo, somente comprova a situação de fato que existia
anteriormente. Trata-se, assim, de questão meramente probatória, que não se confunde com o
termo ou a constituição do direito material postulado e já existente, a ser, assim, reconhecido
pela decisão judicial condenatória, que opera efeitos ex tunc.

Além disso, insta registrar que a Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça
assim dispõe:

Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da
aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida (DJe
27.06.2016).

Não sendo essa a hipótese dos autos, a parte autora faz jus à aposentadoria por
invalidez desde seu requerimento administrativo.

Da multa diária

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

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Do índice de correção monetária

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

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

Já na sessão do dia 3/10/2019, foi negado provimento a diversos embargos de
declaração que buscavam a modulação dos efeitos daquela declaração de
inconstitucionalidade.

Por outro lado, no bojo de três recursos especiais afetados ao tema 905 dos
repetitivos, a 1ª Seção do STJ definiu, em julgamento realizado em 22/2/2018, a seguinte tese
a respeito de condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009)”.

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

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar (i) a concessão do benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ desde a DER em 22/08/2018; (ii) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor
da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela, (iii) a aplicação do INPC como índice de correção monetária. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000667727v10 e do código CRC 09a8ee31. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001821-58.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO VERÍSSIMO DE SOUZA (OAB ES025347)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar (i) a concessão do
benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde a DER em
22/08/2018; (ii) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, (iii) a
aplicação do INPC como índice de correção monetária. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760584v2 e do código CRC a0f661d5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006532-72.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA ARMINDA GUARINO DIAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para conceder o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora, com DIB em 04/10/2019, devendo ser mantido
até a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de
requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação.

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da lei
nº 10.259/2001, para determinar a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, (i) que a lei não prevê a
obrigação do INSS realizar outra perícia administrativa antes da cessação do benefício, eis
que o ônus de requerer a sua prorrogação é exclusiva do segurado, sendo indevido o
afastamento da aplicação da lei previdenciária (§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91
acrescentada pela Lei n.º 13.457/2017); (ii) a injustiça na fixação de multa diária já na decisão
que concede a tutela antecipada, como se o INSS não fosse digno de confiança e
consideração; e (iii) que o prazo para cumprimento da tutela deve ser alterado para 45 dias
úteis.

Contrarrazões de Evento 36.

VOTO

Da multa diária

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

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.
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(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício. 

Da fixação da DCB

Quanto à fixação da DCB, nota-se que a perícia judicial, realizada em
18/02/2020, constatou a existência de incapacidade desde 30/09/2019. A incapacidade
verificada, no entanto, possui natureza apenas temporária, com um tempo mínimo de
09 meses para a recuperação da capacidade laborativa.

A sentença recorrida deferiu a concessão do benefício pleiteado, ressaltando que
ele somente poderia ser cessado mediante a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou procedimento de reabilitação
profissional.

Não obstante, o § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91 (Lei de Benefícios)
determina, in terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do
benefício". Nos termos do § 9°,  "na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste
artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão
ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação
perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei". 

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem,
nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de
nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
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prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."
(Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018. Trânsito em julgado:
26/09/2018)

Ora, a expert estimou prazo mínimo para a recuperação da plena capacidade
laborativa da parte autora e, ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa
pericial, deve-se deferir a concessão do benefício até 18/11/2020, ou seja em 9 meses a contar
da data da perícia realizada em 18/02/2020, ficando a critério da parte autora requerer
administrativamente a prorrogação do benefício concedido, caso assim deseje, conforme
disposto na Lei de Benefícios.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar (i) a fixação da DCB, nos termos do § 8° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em
9 (nove) meses a contar da data da perícia judicial realizada em 18/02/2020, devendo a parte
autora requerer sua prorrogação administrativamente conforme disposto na Lei de Benefícios,
(ii) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela; e (iii) alterar para 30 dias úteis o
prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000665058v7 e do código CRC 15008c17. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006532-72.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA ARMINDA GUARINO DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: LEOMAR MOZZER MACIEL (OAB ES030610)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar (i) a fixação da
DCB, nos termos do § 8° do art. 60 da Lei 8.213/1991, em 9 (nove) meses a contar da data da
perícia judicial realizada em 18/02/2020, devendo a parte autora requerer sua prorrogação
administrativamente conforme disposto na Lei de Benefícios, (ii) a redução para R$100,00
(cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela; e (iii) alterar para 30 dias úteis o prazo para cumprimento
da tutela provisória de urgência. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760594v2 e do código CRC 4b662346. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000387-97.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SILVANO GOMES DE CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "restabelecer o benefício previdenciário de
auxílio-doença à parte autora (NB 5482958600), desde a cessação indevida, com DIP na
presente, mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional da parte autora (ou
em caso de recusa injustificada na participação do programa oferecido pelo INSS)".

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 59), alega, em síntese, que (i) deverá ser
declarada a prescrição quinquenal, já que a ação foi ajuizada em 2019, ou seja, passados mais
de 5 anos da DIB determinada pela Sentença; (ii) que o Excelentíssimo Ministro Relator do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947/SE (tema 810), Luiz Fux, proferiu
Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos em
face do Acórdão que havia reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 1-F, da Lei nº
9.494/97, no que tange à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública;
(iii) em face da suspensão dos efeitos da Decisão Declaratória de Inconstitucionalidade,
permanece válida e aplicável, por enquanto, a norma constante do art. 5º da Lei nº
11.960/2009; (iv) que a multa cominada deve ser afastada, pois não houve resistência da
Autarquia que justifique sua fixação, ou, assim não entendendo, a redução da diária com a
fixação de um limite dentro da razoabilidade; e (v) as parcelas vencidas anteriores à data do
ajuizamento da Ação são limitadas a 60 (sessenta) salários mínimos, somadas as 12 (doze)
parcelas vincendas.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da multa diária

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 58



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 393/670

5000387-97.2019.4.02.5002 500000674285 .V5 JES10873© JES10873

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da prescrição quinquenal

Sobre o tema, a Sentença assim determinou em seu dispositivo:

[...]

b) Pagar as prestações vencidas desde a cessação indevida até a DIP, observada a prescrição
quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável; (gn)

[...]

Com isso, inexiste interesse recursal do INSS quanto ao seu requerimento de
declaração da prescrição quinquenal.
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Do índice de correção monetária

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

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

Já na sessão do dia 3/10/2019, foi negado provimento a diversos embargos de
declaração que buscavam a modulação dos efeitos daquela declaração de
inconstitucionalidade.

Por outro lado, no bojo de três recursos especiais afetados ao tema 905 dos
repetitivos, a 1ª Seção do STJ definiu, em julgamento realizado em 22/2/2018, a seguinte tese
a respeito de condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009)”.

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

Do teto dos JEFs

A TNU fixou a tese de que "a limitação ao teto dos Juizados Especiais Federais
abrange as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas na data do ajuizamento da
ação" (PEDILEF 00088266220144013200, Relator Juiz Federal Fábio Cesar dos Santos
Oliveira, DOU 27/1/2017). Assim, o valor da causa e o valor da condenação, no âmbito dos
Juizados Especiais Federais, não se confundem.

Com efeito, após a propositura da demanda, os valores da condenação não se
sujeitam à limitação dos 60 (sessenta) salários mínimos, consoante se observa da redação do
art. 17, §4º, da Lei n. 10.259/2001 (“Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no §
1o, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório”), sendo, por óbvio, inaplicável ao
Juizado Federal o disposto no art. 39 da Lei n. 9.099/1995 (“É ineficaz a sentença
condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei”). Nesses termos, não há
óbice para o título judicial superar o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

No entanto, tal quadro não possibilita que o autor “deixe de renunciar”, quando
da propositura da ação, ao valor relativo às parcelas vencidas que, somado a 12 (dose)
prestações vincendas, exceder ao limite da alçada, para, ao fim, astuciosamente, requerer o
recebimento da totalidade das parcelas, sem qualquer desconto.

Há, portanto, um limite: quando da execução, os valores correspondentes às
parcelas retroativas (anteriores à ação) somados a 12 (doze) parcelas vincendas
(contadas da propositura), na data do protocolo da ação, não poderão superar o
equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos vigentes na respectiva data. Em relação a
outros valores (demais parcelas que vencerem a partir do ajuizamento da ação, juros de mora,
correção, eventual multa cominatória etc.), o montante da condenação não sofrerá qualquer
restrição, observando-se, em qualquer caso, o disposto no art. 17 da Lei n. 10.259/2001.

Eis os precedentes da TNU acerca da matéria:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA. MANDADO DE
SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR DA CAUSA X VALOR DA
CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE VALOR PARA FINS DE
COMPETÊNCIA. ARTIGO 260, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NO VALOR
DA CONDENAÇÃO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA Nº 17 DA TNU. 
INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. É indubitável que valor da causa e valor da
condenação não se confunde. Mesmo que ainda persistam entendimentos contrários no
gigante Juizado Especial Federal do país, a Jurisprudência pacificada do STJ e a da TNU é a
de que o valor da causa para fins de competência, deve ser entendida nos termos do artigo
260, do Código de Processo Civil, não podendo a soma das 12 (doze) parcelas vincendas e os
atrasados até a data do ajuizamento da ação ultrapassar 60 salários mínimos. Embora não se
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possa renunciar às parcelas vincendas, perfeitamente possível a limitação e renúncia aos
atrasados para a eleição do rito dos Juizados Especiais. 8. Após a demanda, os valores
atrasados, ou seja, os valores da condenação, não se sujeitam à limitação dos 60 (sessenta)
salários mínimos, daí a redação cristalina do artigo 17, §4º da Lei nº 10.259/01. Foi nesse
sentido a aprovação da Súmula nº 17 da TNU: para que não se interprete o ingresso nos
Juizados Especiais Federais, como renúncia à execução de valores da condenação superiores
a tal limite – repita-se, pois diferente de valor da causa. Igualmente importante consignar que,
por outro lado, “O que se consolidou não foi a possibilidade do autor da demanda não
renunciar ao excedente e, ao fim arguir, maliciosamente, a ausência de sua renúncia para tudo
receber, sem qualquer desconto, até mesmo porque estamos tratando de questão de
competência absoluta” (PEDILEF nº 008744-95.2005.4.03.6302, Rel. Juiz Federal LUIZ
CLAUDIO FLORES DA CUNHA, DOU 28/06/2013). Ou seja, pode ocorrer sim limite, mas na
data do ajuizamento da ação, conforme explicitado no item 7, mas não após esta data. 9.
Importante deixar claro também que não se trata nestes autos de dissídio afeto à competência,
matéria processual, e sim, o direito material disciplinado no artigo 17, §4º, da Lei nº
10.259/01. Como já decidido por este Colegiado, “Embora os critérios de determinação de
competência sejam de índole processual, o que inviabiliza sua apreciação por esta Turma
Nacional, restrita que está à análise de questões a envolver direito material (Lei nº
10.259/2001, art. 14), tais digressões se faziam necessárias para demonstrar que, nos Juizados
Especiais Federais, critério para definição de competência nada dizem com valor de
condenação” (PEDILEF nº 2008.70.95.00.1254-4, Rel. Juiz Federal CLÁUDIO CANATA, DJ
23/03/2010), grifo no original. 10. No caso em apreço, a sentença corretamente, diga-se de
passagem, limitou o valor da execução na data do ajuizamento da ação, a 60 salários
mínimos, nada dispondo a respeito dos atrasados a partir desta data. Confira-se: “O montante
apurado deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. a
contar da citação (STF, RE 453.740), observando-se o limite de 60 salários mínimos vigente
na data do ajuizamento da ação, à exceção de acréscimos posteriores referentes a correção
monetária e juros de mora conforme o Enunciado nº 48 das Turmas Recursais da Seção do Rio
de Janeiro”, grifei. Dessa parte da sentença ninguém recorreu. 11. Na fase da execução, o
Juízo monocrático facultou à parte autora a eleição do requisitório (60 salários mínimos) ou
precatório. Com a manifestação da autora no sentido de que “não renuncia”, veio a proferir a
decisão hostilizada para que se expeça requisitório, ignorando que antes fora o próprio Juízo
a perquirir a vontade da Autora. 12. Merece ser anulado o acórdão hostilizado que, ao
abraçar a tese de limitação do valor de condenação após a data do ajuizamento da ação
contra a vontade da Parte Autora, como se renúncia tácita houvesse, não a imputando de
teratologia, acabou por contrariar o entendimento sumulado desta Casa. (...) 14. Pedido de
Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente provido para (i) reafirmar a tese
de que valor da causa (questão de competência), que pode ser limitada a 60 (sessenta)
salários mínimos, nos termos do artigo 260, do CPC, não se confunde com valor da
condenação, que a partir da data do ajuizamento da ação, pode superar esse limite; (ii)
reafirmar a tese de que o ingresso ao Juizado Especial não acarreta renúncia aos valores da
condenação que ultrapassam os 60 (sessenta) salários mínimos (Súmula nº 17 da TNU); (iii)
anular a decisão referendada da Turma de Origem, nos termos da Questão de Ordem nº 20,
determinando a realização de novo julgamento à luz do entendimento desta Turma Nacional.
15. Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso VII, alínea “a”, do RITNU, servindo como
representativo de controvérsia. (PEDILEF 200951510669087, JUÍZA FEDERAL KYU SOON
LEE, DOU 17/10/2014 PÁG. 165/294.)
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A TESE DE
QUE A RENÚNCIA APRESENTADA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, RESSALVADA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE
AUTORA, SOMENTE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS A DOZE PARCELAS
VINCENDAS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. (...) Nas suas razões recursais, a
parte autora afirma que o acórdão, ao limitar o valor da condenação no montante de 60
salários mínimos na data da sentença, adotou interpretação divergente daquela acolhida pelo
Superior Tribunal de Justiça (...) 5. A divergência apontada no presente Pedido de
Uniformização cinge-se à aplicação do limite de 60 salários mínimos, considerados na data do
ajuizamento da ação e calculados conforme a Lei n. 10.259/2001, desconsiderando-se as
parcelas vencidas durante o curso da demanda e o valor da condenação. 6. A Lei n. 10.259/01
dispõe, em seu artigo 3º, que compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar
causas de valor até sessenta salários-mínimos. Nas hipóteses em que o pedido visar à
condenação da parte ré ao pagamento de parcelas vincendas sem prazo determinado, a
fixação do valor da causa, para fins de competência do Juizado Especial, deverá considerar a
soma de doze parcelas vincendas. Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da mencionada lei, prevê a
possibilidade de expedição de precatório para pagamento do débito, se o valor da execução
ultrapassar a alçada do Juizado Especial Federal. 7. A interpretação sistemática de tais
regras excluiu a aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos Juizados Especiais
Federais (cf. TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif,
DOU 03/05/2013), uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser
objeto de execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade da
renúncia tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da jurisprudência
da Turma Nacional de Uniformização). De igual modo, o valor da causa não precisa guardar
exata correspondência com o valor da condenação, porque o art. 3º, §2º, da Lei n. 10.259/01,
dispõe que o valor da causa deve ter como parâmetro a inclusão de doze parcelas vincendas
nas obrigações por tempo indeterminado. A observância dos critérios para fixação do valor da
causa nessas hipóteses (art. 260, do Código de Processo Civil de 1973, e art. 292, §§1º e 2º,
do Novo Código de Processo Civil) exigiria que a sua apuração correspondesse ao somatório
das parcelas vencidas e doze prestações vincedas, cujo resultado não poderia ser superior a
sessenta salários-mínimos (cf. TNU, PEDILEF 200932007021984, Rel. Juiz Federal Janílson
Bezerra de Siqueira, DOU 23/03/2012). 8. A possibilidade de a tramitação processual
estender-se por intervalo excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo,
implica perda patrimonial significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada
para definição de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando
houve o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas no
valor da causa. Portanto, ressalvada manifestação expressa e clara da parte autora, a
renúncia apresentada, com o intuito de definição de competência dos Juizados Especiais
Federais, somente atinge as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas quando
proposta a ação. (...) 9. Na presente hipótese, a parte autora redigiu petição para “manifestar
sua anuência com o recebimento do valor da condenação até o limite de 60 salários mínimos,
renunciando à diferença além do referido limite, referentes aos valores pleiteados na inicial, o
que engloba as parcelas vencidas até a distribuição da ação, bem como a pertinente a doze
prestações vincendas, também contadas da data da distribuição da presente ação”. 10. A
interpretação do texto transcrito não autoriza a conclusão obtida pela Turma Recursal de
origem, pois a demandante enfatizou que sua renúncia cingia-se a doze parcelas vincendas,
contadas a partir da data da distribuição da ação, após ser instada pelo Juízo a quo a
esclarecer os critérios empregados para definição do valor atribuído à causa. Logo, a parte
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autora tem direito a obter a condenação do réu ao pagamento das parcelas, que se venceram
ao longo da tramitação processual e superaram o limite das doze parcelas vincedas
consideradas no cálculo do valor da causa, sendo certo que a execução será feita mediante
expedição de precatório se o somatório dessas quantias sobejar sessenta salários-mínimos. 11.
Ante o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e dar-lhe provimento para
substituir o acórdão recorrido e fixar a tese de que a renúncia apresentada para definição de
competência dos Juizados Especiais Federais, ressalvada manifestação expressa da parte
autora, somente abrange as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas na data do
ajuizamento da ação. (PEDILEF 0007984-43.2005.4.03.6304. Relator Juiz Federal Fábio
Cesar dos Santos Oliveira. Julgado em 14/4/2016)

Assim, na execução, o somatório das prestações vencidas até o ajuizamento,
acrescido de 12 (doze) prestações vincendas, ficará limitado a 60 (sessenta) salários mínimos,
não incidindo qualquer limitador quanto às demais parcelas.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar (i) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, (ii) a
aplicação do INPC como índice de correção monetária e (iii) que, quando da execução, os
valores correspondentes às parcelas anteriores à ação, somados ao equivalente a 12 (doze)
parcelas vincendas na data do protocolo da ação, não poderão superar o equivalente a 60
(sessenta) salários mínimos vigentes na respectiva data, não havendo qualquer óbice, no
entanto, à superação desse montante pelo título judicial em decorrência de outros valores, nos
termos da fundamentação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000674285v5 e do código CRC 7d30594d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:22 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 58



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 399/670

5000387-97.2019.4.02.5002 500000760596 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000387-97.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SILVANO GOMES DE CARVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar (i) a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, (ii) a aplicação do INPC como índice de
correção monetária e (iii) que, quando da execução, os valores correspondentes às parcelas
anteriores à ação, somados ao equivalente a 12 (doze) parcelas vincendas na data do
protocolo da ação, não poderão superar o equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos
vigentes na respectiva data, não havendo qualquer óbice, no entanto, à superação desse
montante pelo título judicial em decorrência de outros valores, nos termos da fundamentação.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760596v2 e do código CRC 819ab892. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005992-24.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: FRANCISCO HUMBERTO CANZIAN (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que, ao julgar
procedente a pretensão inicial, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art.
4º da lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 31), alega, em síntese, (i) injustiça na fixação
de multa diária já na decisão que concede a tutela antecipada, como se o INSS não fosse
digno de confiança e consideração; e (ii) que o prazo para cumprir a tutela seja alterado para
45 (quarenta e cinco) dias bem como seja contado em dias úteis.

Contrarrazões de Evento 37.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

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

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício. 
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar (i) a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, e (ii) a
alteração para 30 dias úteis do prazo para cumprimento da tutela de urgência. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000676119v5 e do código CRC b09c6868. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005992-24.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: FRANCISCO HUMBERTO CANZIAN (AUTOR)
ADVOGADO: DOUGLAS JOSE CALVI (OAB ES028208)
ADVOGADO: ANTONIO SERGIO ZACCHI (OAB ES028675)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar (i) a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, e (ii) a alteração para 30 dias úteis do prazo
para cumprimento da tutela de urgência. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760598v2 e do código CRC c57094e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006287-61.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DA COSTA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez à parte autora, desde 27/09/2019".

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 29), alega, em síntese, que (i) o perito disse
que a incapacidade seria parcial, e não total. Desse modo, possível a reabilitação, não sendo o
caso de ser concedida a aposentadoria por invalidez, e sim o auxílio-doença; e (ii) a multa
cominada deve ser afastada, pois não houve resistência da Autarquia que justifique sua
fixação.

Sem contrarrazões.

IDADE 65 anos.
PROFISSÃO Vendedora autônoma.
DOENÇA(S) Angina pectoris e HAS e síndrome do manguito rotador.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da
Lei 8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência
definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da
Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei
n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto
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A autora ajuizou esta ação em 15/11/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial, apresentou os documentos médicos de Evento 1, EXMMED4 e
de Evento 1, LAUDO5.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 22/01/2020, concluiu
que a autora padece de angina pectoris e HAS e síndrome do manguito rotador, patologias
que a incapacitam parcial e definitivamente para o exercício de sua atividade
laborativa desde 12/04/2018 (DII).

Pois bem.

O perito judicial, em resposta ao questionamento n. 12 formulado pelo INSS,
assim se manifestou:

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a)
periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação?
Qual atividade?

R:

a) Sim;

b) Qualquer atividade que não exija esforço físico elevado ou elevação dos MMSS.

A súmula n. 47 da TNU dispõe: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial
para o trabalho, o  juiz  deve  analisar  as  condições  pessoais  e  sociais  do  segurado 
para  a  concessão  de  aposentadoria por invalidez”, sendo essa a hipótese dos autos.

Com isso, diante do conjunto probatório coligido aos autos, bem como as
limitações apuradas pelo douto médico perito, ao analisar os requisitos impostos pela súmula
47 da TNU, em especial sua idade e sua baixa escolaridade, concluo, assim como o Juízo de
origem, que a autora se encontra total e definitivamente inapto para o labor, fazendo jus à
aposentadoria por invalidez.

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

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675198v7 e do código CRC 46e2a931. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006287-61.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES DA COSTA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760606v2 e do código CRC 497e34f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000056-81.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: LUIS FERNANDO FURTUNATO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que, ao
julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, deferiu medida antecipatória de tutela,
com fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso.

Em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, injustiça na fixação de
multa diária já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não fosse digno de
confiança e consideração.

Contrarrazões de Evento 34.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

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

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000676184v2 e do código CRC 3137fe8e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000056-81.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: LUIS FERNANDO FURTUNATO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760608v2 e do código CRC c14b75a2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004906-18.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ANDREZA MARIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que, ao
julgar procedente a pretensão inicial, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese, (i) injustiça na fixação
de multa diária já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não fosse digno
de confiança e consideração.

Contrarrazões de Evento 34.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

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

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000673236v3 e do código CRC 0e86c35c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004906-18.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ANDREZA MARIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760610v2 e do código CRC 40c7f935. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 62

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 416/670

5001726-91.2019.4.02.5002 500000661659 .V5 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5001726-91.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE EURICO RUFINO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para  conceder aposentadoria por invalidez,
inclusive a título de tutela provisória de urgência, com a determinação de cumprimento da
ordem em 30 dias sob pena de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento 73), alega, em síntese, que deve ser afastada a
multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou,
subsidiariamente, reduzi-la para R$50,00/dia, limitado a, no máximo, R$1.000,00.

Contrarrazões de Evento 77.

VOTO

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.
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Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000661659v5 e do código CRC 0d418b3d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001726-91.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE EURICO RUFINO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760612v2 e do código CRC 702f3abf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005283-86.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: VALDIR EUGENIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez desde 30/08/2019, com acréscimo de 25% sobre a benesse, na forma do art. 45 da
Lei nº 8.213/91.

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 45), a parte recorrente alega, em síntese, (i)
que problema nos ombros e coluna não justificam a concessão do adicional; (ii)  que no caso
concreto, não se extrai impedimento para as atividades da vida diária. Não basta para a
concessão do benefício mera dificuldade de movimentação ou para a realização de atividades
rotineiras. O requisito para a concessão do benefício é a necessidade permanente de ajuda de
terceiros, algo que não se extrai do laudo pericial; (iii) que não há documentação médica que
ateste efetiva incapacidade, muito menos total e definitiva; (iv) a injustiça na fixação de multa
diária já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não fosse digno de
confiança e consideração; e (v) que o prazo fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido,
devendo ser alterado para 45 dias úteis.

Contrarrazões de Evento 50.

IDADE 59 anos.
PROFISSÃO Polidor de granitos.
DOENÇA(S) Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia,

artrose primária de outras articulações e outras lesões do ombro.

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
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para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".
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A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 21/10/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu
auxílio-doença de 15/11/2015 a 29/08/2019.

Com a inicial, apresentou, dentre outros, os seguintes documentos médicos (em
ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
10/09/2019 Paciente em seguimento ambulatorial desde 16/10/2015, evoluindo com quadro de dor

lombar crônica e rigidez articular que piora com esforço físico com sobrecarga de peso na
região citada. Dor em ombros com limitação funcional. Dor ao agachamento em joelhos.
Exames de imagem mostram discopatia lombar, espondilodiscoartrose lombar e
sacroilíacas e processo inflamatório associado. Tendinopatia de manguito rotador.
Submetido a tratamento cirúrgico para reparo do manguito ombro esquerdo em agosto/2018.
Orientado sobre caráter crônico, progressivo e incapacitante da doença (parcial). Sem
resposta adequada ao tratamento clínico. Encaminhado para avaliação com reumatologia em
junho/2019.

Posteriormente, na petição de Evento 25, trouxe laudo emitido em 24/12/2019
atestando pós operatório do manguito rotador do ombro direito, com tempo médio de
recuperação de 6 meses.

A perícia judicial (Evento 28), por sua vez, elaborada em 10/01/2020, concluiu
que o autor padece de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia, artrose primária de outras articulações e outras lesões do ombro, patologias
que o incapacitam total e definitivamente para o trabalho desde 16/10/2015 (DII).

Em suas conclusões, deixou assente a douta médica:

Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que o autor é
portador de pós operatório de cirurgia de ombro direito e já operou o ombro esquerdo.
Espondilodiscoartrose lombar. Apresenta alterações importantes ao exame físico \ mental e
aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui
incapacidade Total para qualquer atividade laborativa, de forma Definitiva.

Pois bem.
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Diante do conjunto probatório coligido aos autos, em especial o que foi atestado
pela perícia judicial, concluo que restou estreme de dúvidas que o autor se encontra total e
permanentemente sem condições de trabalho, fazendo jus à aposentadoria por invalidez.

Sobre o adicional de 25%, a Lei de Benefícios, em seu artigo 45, assim
estabelece:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Sobre o tema, a perita judicial, ao responder o quesito n. 13, assim se
manifestou:

13-Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o periciado necessita de
assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? Sim.
Desde quando operou o ombro. (gn)

Ocorre que de acordo com o laudo de Evento 25, emitido em 24/12/2019, o
autor foi submetido a procedimento cirúrgico no ombro direito em dezembro de 2019, menos
de um mês da data em que o exame médico do Juízo foi realizado (em 10/01/2020).

Com isso, é compreensível que o autor, encontrando-se operado recentemente,
necessite de auxílio para suas atividades cotidianas.

Porém, não há elementos nos autos que forme o convencimento desta TR//ES
no sentido de comprovar que esta necessidade seja de caráter permanente, nesse momento, o
que obsta o reconhecimento do adicional pleiteado pela parte autora.

Com efeito, merece acolhimento a tese aventada pela parte ré, no sentido que
não há documentação médica que comprove que o quadro clínico do autor induza a
necessidade de assistência permanente de terceiros, restando indeferido o pedido autoral de
acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez.

Da multa diária

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

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.
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(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES, por
maioria, firmou o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia
previdenciária realizar a implantação do benefício. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para julgar improcedente o pedido de adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez.
Determino a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença; e
a alteração para 30 dias úteis o prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000703305v12 e do código CRC 3540341b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005283-86.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: VALDIR EUGENIO DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JOÃO PAULO COSTALONGA FABRIS (OAB ES027694)
ADVOGADO: ALAN ROVETTA DA SILVA (OAB ES013223)
ADVOGADO: EMILENE ROVETTA DA SILVA (OAB ES013341)
ADVOGADO: ADMILSON TEIXEIRA DA SILVA (OAB ES005395)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para julgar improcedente o pedido
de adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez. Determino a redução para R$100,00
(cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença; e a alteração para 30 dias úteis o
prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760616v2 e do código CRC 9ac93217. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004864-66.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: AMAZILDA MARIA PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez à parte autora desde 08/02/2018.

Em suas razões recursais (Evento 28), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) houve cerceamento de defesa pois seu requerimento de esclarecimentos periciais foi
negado pelo Juízo de origem; e (ii) que a parte autora não faz jus à aposentadoria por
invalidez, uma vez que os médicos peritos do INSS não apuraram a incapacidade total e
definitiva dela.

Contrarrazões de Evento 32.

IDADE 60 anos.
PROFISSÃO Salgadeira.
DOENÇA(S) Neoplasia maligna da mama, não especificada.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
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concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 02/10/2019 requerendo a concessão de benefício
por incapacidade. 
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A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 04/12/2019, concluiu
que a autora padece de neoplasia maligna da mama, não especificada, patologia que a
incapacita total e permanentemente para o trabalho  desde 10/10/2017 (DII).

Em suas conclusões, deixou assente a perita judicial:

Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que o autora foi
portadora de câncer de mama e realizou quadrantectomia e pesquisa de linfonodo sentinela a
direita. Encontra-se em hormonioterapia. Apresenta alterações importantes ao exame físico \
mental e aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a
autora possui incapacidade total e definitiva. (gn)

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, analisou todas as questões de cunho médico pertinentes.

Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de outras diligências. 

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pela médica-perita,
bem como os demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da
demanda e, por conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de
quaisquer outras diligências probatórias.

Com efeito, em seu recurso, a parte ré não indicou qualquer falta ou vício na
perícia realizada no curso da instrução. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ademais, a perícia judicial foi categórica ao atestar a incapacidade
omniprofissional da parte autora, fazendo ela jus à aposentadoria por invalidez, não
merecendo acolhimento a tese aventada pela parte ré em seu recurso.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000673983v6 e do código CRC 88bdc690. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004864-66.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: AMAZILDA MARIA PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: SIRO DA COSTA (OAB ES005098)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (com a aplicação do
entendimento da Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760625v2 e do código CRC 4a1cf628. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019721-57.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VICENTE DO NASCIMENTO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: ARILSON NASCIMENTO GOMES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS ao restabelecimento da aposentadoria
por invalidez NB 32/545.238.238-7 desde a cessação, em 30/4/2018, com renda majorada em
25% por necessidade de assistência permanente de terceiros".

Em suas razões recursais (Evento 79), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a sentença é extra petita; (ii) a parte autora requereu em sua petição inicial apenas o
restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez e não a concessão do percentual
majorado de 25% relativo à grande invalidez, que possui requisitos diferenciados; (iii) há
falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo ao adicional de grande
invalidez; e (iv) acaso reste afastada a tese da falta de interesse de agir, apenas a título de
argumentação, o INSS deveria ser condenado a partir da data da sentença, por uma questão de
lógica jurídica.

Sem contrarrazões.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
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Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

Do pedido de acréscimo de 25%

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa deve ser acrescido de 25% (art. 45 da Lei 8.213/1991). A lei não
exige que essa assistência seja prestada por alguém da família ou por pessoa remunerada com
essa finalidade nem faz restrições quanto a esse aspecto, não cabendo ao intérprete fazê-lo. O
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Anexo I do Regulamento da Previdência Social apresenta a relação das situações em que o
aposentado por invalidez tem direito ao referido acréscimo de 25%. Entende-se, entretanto,
que se trata de rol exemplificativo.

A  Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
decidiu, na sessão do dia 9/10/2016 (Processo 50045061820114047107), que o acréscimo de
25% na aposentadoria por invalidez pode ser concedido, mesmo sem o pedido estar explícito
na inicial; para tanto, é necessário que a perícia comprove que o segurado necessite de ajuda
permanente de terceiros.

Do caso concreto

Pois bem. Diante do acervo probatório, assim decidiu a Sentença:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer aposentadoria por
invalidez desde 1º/11/2018.

O autor estava recebendo a aposentadoria por invalidez NB 32/545.238.238-7 desde 1º/9/2010
(evento 2). Em 30/4/2018, a perícia médica revisional não constatou a persistência da
invalidez. O benefício foi cessado na mesma data (evento 1, INDEFERIMENTO9). O
autor recebeu mensalidade de recuperação até 1º/1/2019 (evento 2).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou  esquizofrenia
paranoide (evento 38, quesito 2). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de carregador de mercado (quesitos 5-6). Concluiu que há incapacidade
definitiva para o trabalho (quesito 13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional
(quesito 19).

O INSS não apresentou impugnou o laudo pericial (evento 59).

O Ministério Público Federal opinou pela procedência do pedido (evento 57).

O autor formulou pedido de majoração da renda em 25% por necessidade de assistência
permanente de terceiros (evento 62).

O INSs alegou que "Não é possível a concessão do benefício pleiteado sem prévio
requerimento administrativo, nos termos decididos pelo STF em repercussão geral" (evento
66).

Ao se manifestar sobre o laudo pericial, a autora pediu a concessão de aposentadoria por
invalidez com adicional de 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros (fl.
124). Esse pedido não foi explicitamente deduzido na petição inicial. Contudo, o adicional de
25% sobre a renda da aposentadoria por invalidez é corolário do pedido principal de
concessão de benefício por incapacidade, devendo ser reconhecido sempre que o segurado

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 66



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 436/670

5019721-57.2018.4.02.5001 500000668635 .V5 JES10873© JES10873

preencher os requisitos legais, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial. A Turma
Nacional de Uniformização já decidiu que o reconhecimento de ofício do direito a esse
acréscimo de 25% não caracteriza julgamento extra petita.

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONCEDENDO O BENEFÍCIO COM O
ACRÉSCIMO DE 25%. ARTIGO 45 da Lei 8.213/1991. RECURSO DO INSS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL DO ACRÉSCIMO DOS 25%.
TURMA RECURSAL DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIDO
IMPLÍCITO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) 7. Não se pode olvidar, no
entanto, que nos pedidos que envolvem benefícios de incapacidade, a jurisprudência
permite a concessão de benefícios em maior ou menor amplitude, como é o caso do
auxilio doença ou da aposentadoria por invalidez, sem que isso ofenda os princípios
constitucionais do direito processual. Da mesma forma, não há razões jurídicas que
possam impedir a concessão do adicional de 25% quando o segurado comprova a
necessidade de acompanhamento permanente de terceiros. Acrescente-se, ainda, que
as doenças que geram incapacidade para o trabalho e a vida civil, podem ser
agravadas no tempo decorrido entre a data do pedido administrativo e a data da
realização da perícia judicial, ocasião em que o perito judicial pode concluir, que o
segurado teve sua condição física agravada a ponto de necessitar de auxílio permanente
de terceiros para a realização de atividades do cotidiano. 8. O aresto da Turma
Recursal de São Paulo apontado como paradigma enfrentou esta questão da seguinte
forma: “Destarte, ainda que a autora não tenha requerido explicitamente o adicional de
25% na exordial, não há que se falar em decisão extra petita, pois diagnosticado pelo
perito judicial a necessidade de auxílio de terceiros, a autora faz jus ao mencionado
adicional, que possui natureza acessória do benefício previdenciário, constituindo
pedido implícito ao pedido de aposentadoria por invalidez.” 9. Ademais, prescreve o
Código de Processo Civil, em seu artigo 286, caput, que o pedido deve ser certo ou
determinado. Entretanto, há casos em que a parte autora não realiza determinado
pedido na petição inicial, porque o interesse judicial ainda não se materializou, mas por
amparo legal, o juiz tem a obrigação de examinar e deliberar sobre ele por ocasião da
sentença, quando ele decorrer como acessório do principal. 11. No caso, o pedido de
adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria somente será devido se caracterizado
a incapacidade total, daí se conclui que o pedido de acréscimo à aposentadoria por
invalidez, decorrente da necessidade ou não de auxílio permanente de um terceiro
para a realização de atividades do cotidiano é acessória ao pedido principal. Se o
pedido principal, no caso a aposentadoria por invalidez, não se comprovar, não há
pedido acessório a ser analisado. Assim, constatada a necessidade de ajuda de uma
terceira pessoa, não pode ser vedado ao juiz conceder o adicional dos 25% à
aposentadoria por invalidez, com o único objetivo de obrigar o segurado a
movimentar novamente a estrutura administrativa e judicial para obter um apêndice
do seu direito. 12. Por fim, não há que se falar em desrespeito ao contraditório ou à
ampla defesa quando a autarquia ré participa e tem ciência da prova produzida e dos
atos do processo. 13. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e provido,
para determinar o restabelecimento da sentença de primeira instância. (TNU, PEDILEF
5004506-18.2011.4.04.7107, Relator Juíza Federal MARISA CUCIO, DOU 18/10/2013)
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Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição”.

A perita examinou o autor em 17/9/2019 (evento 29). 

O autor ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB 32/545.238.238-7 desde a
cessação, em 30/4/2018, com renda majorada em 25% por necessidade de assistência
permanente de terceiros, e ao reembolso dos descontos na renda mensal aplicados durante o
pagamento das mensalidades de recuperação.

Dispositivo.

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS restabelecimento da aposentadoria por
invalidez NB 32/545.238.238-7 desde a cessação, em 30/4/2018, com renda majorada em 25%
por necessidade de assistência permanente de terceiros, e a reembolsar os descontos na renda
mensal eventualmente aplicados durante o pagamento das mensalidades de recuperação.

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000668635v5 e do código CRC f3999667. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019721-57.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VICENTE DO NASCIMENTO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: ARILSON NASCIMENTO GOMES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: MILTON SABINO JUNIOR (OAB ES029903)
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760629v2 e do código CRC c730a2e7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000363-26.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OMAR RODRIGUES SOARES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para  condenar o réu a conceder/restabelecer o benefício
de auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em 18/10/2019.

Ainda, determinou ao réu o encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional. A análise administrativa da
elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão
judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade
de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença (tese firmada pela
TNU - tema 177).

Em suas razões recursais (Evento 30), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) encaminhá-lo para a reabilitação profissional é tornar inócuo o laudo, sem falar nas
despesas administrativas e processuais que isso poderá ocasionar no futuro (novo
requerimento no INSS; nova ação judicial); (ii) a concessão da aposentadoria por invalidez
deve ser analisada a partir da experiência particular do caso concreto; (iii) não existe
nenhuma dúvida quanto à impossibilidade de voltar ao seu trabalho rural, visto que houve
perda considerável de sua articulação e movimentação; (iv) a única, e tão somente única,
possibilidade de reabilitação profissional do recorrente seria para o desempenho de atividades
administrativas, de recepção, de portaria, de almoxarifado, pois não exige grande esforço
físico; e (v) a reabilitação profissional não aplica-se ao recorrente, pois ele nunca exerceu
atividades administrativas.

Contrarrazões de Evento 36.

IDADE 51 anos.
PROFISSÃO Trabalhador rural.
DOENÇA(S) Sequelas de traumatismo da coluna cervical e lombar; artrodese cervical e lombar; e lesão

do ombro direito.

VOTO
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Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 13/02/2020 requerendo a concessão de auxílio-
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 07/03/2020, concluiu
que o autor padece de sequelas de traumatismo da coluna cervical e lombar; artrodese
cervical e lombar; e lesão do ombro direito, patologias que o incapacitam parcial e
definitivamente para o exercício de sua atividade laborativa habitual.

Pois bem.

O perito judicial, em resposta ao questionamento nº 12 do Juízo, afirmou ser
possível a reabilitação do recorrente para o exercício de outra atividade laboral condizente
com sua realidade funcional, tendo exemplificado "atividades administrativas, de portaria,
recepção, almoxarifado, ou qualquer atividade onde não haja exigência funcional de esforço
físico intenso".

A parte autora, em seu recurso, aduz a impossibilidade de se submeter à
reabilitação profissional, tendo requerido a aposentadoria por invalidez.

Insta registrar que, na presente lide, não ficou comprovada a presença de
incapacidade total, definitiva e sem possibilidade de reabilitação da parte autora, pressupostos
intransponíveis para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.
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Ademais, em análise das suas condições pessoais, a teor da súmula 47 da
TNU, destaco que a parte autora encontra-se atualmente com 51 anos de idade, sendo
possível ter vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde que elas não
demandem trabalho braçal pesado, ou seja, condizentes com sua atual capacidade.

A idade da parte autora e a existência de possibilidades concretas de pessoas
que desempenharam trabalho rural por longos anos e posteriormente exerceram atividades
diversas daquelas que compõem a rotina do labor agrícola, apontam que a reabilitação para
outros trabalhos não pode ser descartada. 

Também não merece acolhimento a tese aventada pelo recorrente que a
reabilitação profissional não seria viável, pois não tem experiência nas atividades elencadas
pelo perito, pois conforme disposto no art. 89 da Lei de Benefícios:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Com efeito, ante a fundamentação supra, o autor não faz jus à concessão da
aposentadoria por invalidez.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do auotor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000692836v9 e do código CRC 50c71753. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000363-26.2020.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: OMAR RODRIGUES SOARES (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRÉ CARLOS FERNANDES RAMOS (OAB ES029749)
ADVOGADO: HIGO FERNANDES RAMOS (OAB ES030525)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do auotor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760640v2 e do código CRC 8bd3f4d3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 0015322-39.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO DIAS NETO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu
o feito sem a resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (Evento 94), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) não prospera o arrazoado na sentença proferida, eis que não evidenciada a falta de
interesse de agir, (ii) diante da alta médica na via administrativa em 30/08/2017, ajuizou a
presente demanda a fim de que fosse mantida a benesse de auxílio-doença, eis que ainda se
encontra incapacitada, (iii) no curso da ação sobreveio informação da autarquia de que estava
no gozo de benefício de auxílio-acidente, o que motivou a sentença a extinguir o feito por por
falta de interesse de agir, (iv) ocorre que, conforme entendimento do STJ, deve ser concedido
o benefício mais vantajoso que o segurado fizer jus, sendo que, no caso em comento, ficou
demonstrado que a medida mais adequada é a concessão da aposentadoria por
invalidez,  (v) conforme se depreende dos laudos anexos, é portador de transtorno afetivo
bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado (CID F31.3), transtornos específicos do
desenvolvimento das habilidades escolares (CID F81), síndrome cervicobraquial (CID
M53.1), cervicalgia (CID M54.2), lesões do ombro (CID M75), síndrome do manguito
rotador (CID M75.1) e síndrome de colisão do ombro (CID M75.4), (vi) o  laudo médico
judicial, constante no feito, veio a confirmar as alegações constantes na inicial no sentido de
que se encontra incapaz total e permanentemente para o trabalho, e (vii) em face do
lastimável estado incapacitante, a concessão da benesse previdenciária por incapacidade é
medida que se impõe, devendo ser deferido aposentadadoria por invalidez, visto que sua
doença é irreversível e grave, não tendo condições de voltar ao trabalho, sendo que o
afastamento definitivo do trabalho sempre foi requerida pelos médicos assistentes.

Contrarrazões de Evento 97.

VOTO

Do interesse de agir
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O autor ajuizou esta ação, em 7/6/2017, objetivando a concessão de
aposentadoria por invalidez desde 5/1/2009 ou, não sendo o caso, a manutenção de auxílio-
doença de que é beneficiário (NB 5337453919), concedido em 26/5/2017. No curso do
processo, o auxílio-doença foi cessado e, em 10/11/2017, o autor passou a receber auxílio-
acidente  (espécie 94). Por esse motivo, a sentença entendeu que haveria perda superveniente
do interesse de agir e extinguiu o feito sem a resolução de mérito, conforme fundamentos a
seguir:

(...) Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº
10.259/2001.

No presente caso, há benefício espécie 94 ( auxílio-acidente) ativo com DIB em 10/11/2017
(evento 80). 

Assim, configurada está a perda superveniente de uma das condições da ação, a saber,
interesse de agir, já que não há mais necessidade no prosseguimento do presente feito. E como
os pressupostos processuais e as condições da ação devem estar presentes em todo o
andamento processual, não resta alternativa senão a extinção do feito sem analise do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, extingo o processo sem investigação de seu mérito, nos termos do art. 485, VI,
do CPC/2015. (...)

O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade que o
provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a comprovação do interesse
processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição,
por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da
tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse-necessidade).

Como se observa, no caso, restou comprovada a cessação do auxílio-doença, na
esfera administrativa, por alta programada, com a concessão de auxílio-acidente, durante o
curso do processo, o que configura, por si só, o interesse processual para buscar, em juízo, o
seu restabelecimento. Além disso, o autor requereu a aposentadoria por invalidez que,
segundo ele, faz jus desde 5/1/2009.

Assim, deve ser reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se o interesse de
agir do autor na propositura da presente ação.

Por estar o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da
causa madura, nos termos do art. 1.103, § 3°, I, do CPC. Passa-se, então, à análise do caso
concreto.

Do direito ao benefício por incapacidade
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

No caso, conforme já exposto, o autor, atualmente com 49 anos de idade,
ajuizou esta ação, em 7/6/2017, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez desde
5/1/2009 ou, não sendo o caso, a manutenção de auxílio-doença de que é beneficiário (NB
5337453919), concedido em 26/5/2017.
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A perícia judicial (Evento 14), elaborada em 25/9/2017, por médico especialista
em medicina do trabalho, concluiu que o(a) autor(a), por ser portador(a) de SINOVITE E
TENOSSINOVITES DOS OMBROS (SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR) E
EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO, estava incapacitado(a) para o trabalho habitual de
fundidor ceramista.

Destacou o(a) perito(a) que (i) o periciado compareceu para o exame em bom
estado geral, lúcido e orientado no tempo e no espaço, pensamento bem elaborado e
cognitivo, atitude cooperativa e amigável, com deambulação livre, bons cuidados com
higiene pessoal e vestimentas, manteve postura ereta e olhar fixo no examinador,
respondendo a todos os questionamentos com calma, de forma educada e com boa
cronologia, com idade cronológica compatível com a idade biológica e ramo de atividade
habitual e, durante o exame pericial. não apresentou comportamento atípico ou patológico,
(ii) ao exame pericial, apresentou-se sem sinais flogísticos, não elevando o ombro direito
acima de 90 graus, (iii) o teste do impacto de Neer foi negativo à esquerda e prejudicado à
direita em função da limitação de movimento da articulação, (iv) ele estaria acometido de
limitação da elevação e abdução dos ombros, com redução da força dos membros
superiores, (v) está definitivamente inapto para atividades com esforço e carga de peso
de membros superiores, (vi) ele não pode pegar peso, fazer movimentos complexos e de
grande amplitude com membros superiores, (vii) se retornar ao labor, pode desenvolver
processos inflamatórios do ombro ou complicar lesões pregressas da articulação, que já foram
tratadas cirurgicamente, sendo que, emocionalmente, também incapaz para a atividade
habitual, (viii) em análise aos laudos ortopédicos anexados ao processo, é possível estimar
que a incapacidade teve início em maio de 2006, (ix) o autor pode ser reabilitado
para atividades administrativas, de informática, vigia ou outra que não envolva carga
de peso, movimentos complexos e de grande amplitude com membros superiores, (x)
quanto à estabilidade ou agravamento das doenças, o ombro está melhorado, embora tenha
limitações, mas não pode executar atividades com sobrecarga dos membros superiores e,
quanto à depressão, está estável no momento, mas a recorrência depende muito da aderência
ao tratamento, a participação em atividades em grupo e principalmente em retomar atividade
laboral, (xi) ele não pode utilizar instrumentos para trabalhos manuais em pé, tais como
enxada, facão, foice, artefatos empregados por pedreiros e afins, (xii) ainda que com um dos
membros superiores, o periciado não dispõe de coordenação motora e força muscular para
mover objetos de peso médio e/ou de resistência relativa, e (xiii) ele apresenta sinais de que
pode se adaptar e continuar trabalhando, sem risco e/ou prejuízo à sua saúde, porém  não na
atividade habitual.

Como se observa, o autor está, desde 2006, totalmente incapacitado para exercer
a atividade habitual e toda e qualquer atividade que demande esforço físico de moderado a
intenso, principalmente com os membros superiores. 
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Em seguida, os autos foram encaminhados ao INSS, em 15/12/2017, para que se
manifestasse sobre eventual proposta de acordo (Evento 26), sendo designada a audiência de
conciliação para 15/2/2018 (Evento 27), quando as partes estabeleceram acordo ofertado pela
autarquia no sentido de restabelecer o auxílio-doença desde 9/11/2017 e o encaminhamento
do autor ao programa de reabilitação profissional, com a cessação do auxílio-doença apenas
após a reabilitação para outra atividade compatível com as limitações físicas (Evento 31).
Com isso, foi homologado o acordo, com a extinção do processo com a resolução de mérito
em 16/2/2018 (Evento 32), com trânsito em julgado em 19/2/2018. 

Ocorre que, nos termos do documento de Evento 42, datado em 19/4/2018, o
acordo supracitado não foi cumprido porque, segundo a autarquia, haveria benefício ativo de
n. 94/1826303445 concedido judicialmente na ação 00407826620098080024. Em 30/4/2018,
o INSS requer a intimação da APSADJ para providenciar a implantação do benefício em
favor do autor, nos termos do acordo celebrado nos autos, porém, em 22/6/2018, a autarquia
afirma que já teria sido concedido outro auxílio-doença a contar de 10/11/2017, o qual se
encontrava ativo (Evento 56) e, intimado, o autor afirmou que deseja o restabelecimento do
auxílio-doença de NB 5337453919, conforme requerido na inicial (Evento 61).

O juízo a quo, todavia, não acolheu a pretensão do autor, em razão de ele estar
em gozo de auxílio-doença desde 10/11/2017 (94/1826303445), ante a vedação
de recebimento concomitante de mais de um benefício de auxílio-doença, conforme Instrução
Normativa INSS PRES 45/2010 (Evento 62). Em face dessa decisão, o autor opôs embargos
de declaração de Evento 65 e a decisão de Evento 73  tornou sem efeito a sentença
homologatória de acordo, determinando a intimação da parte autora para que se manifestasse
sobre o laudo pericial.

Em resposta, o autor, no Evento 79, requereu a conversão do auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez desde 30/8/2017. 

Assiste razão ao autor quando afirma que o objeto da ação é a manutenção
do auxílio-doença de NB 5337453919 e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

O espelho do CNIS de Evento 80, emitido em 9/7/2019, demonstra que o autor
recebeu auxílio-doença de 18/11/2005 a 9/10/2008 (NB 1402912401), auxílio-doença de
30/12/2008 a 9/11/2017 (NB 5337453919) e auxílio-acidente desde 10/11/2017 (NB
1826303445). 

A perícia judicial concluiu pela incapacidade do autor para a atividade habitual
e para toda e qualquer atividade com esforço físico intenso, principalmente com os membros
superiores, o que autorizaria a manutenção do auxílio-doença concedido em
26/5/2017 (NB 5337453919) até reabilitação profissional.
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Consta, no Evento  80 (LAUDO2), que a perícia do INSS, em 26/5/2017,
reconheceu a incapacidade total e definitiva do autor para a atividade habitual, havendo
prorrogação do benefício e encaminhamento do autor ao programa de reabilitação
profissional em curso compatível com as suas limitações, nos termos da decisão judicial
(sentença homologatória de acordo que foi posteriormente anulada). Em 22/9/2017, a perícia
administrativa entendeu que seria devida nova prorrogação do benefício para confecção de
certificado de conclusão do curso de auxiliar de logística e de produção, com a finalização
do processo de reabilitação (Evento 80, LAUDO2). Já em 9/11/2017, a perícia da autarquia
cancelou o benefício em razão de conclusão do processo de reabilitação profissional para
auxiliar de logística e de produção, momento em que houve a implatação de auxílio-
acidente  (NB 1826303445). 

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando  reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual. No caso, o autor, na data da perícia judicial, em 25/9/2017, contava com
46 anos de idade, possuiria o ensino fundamental e, desde 8/8/1991, laborava na empresa
Roca Sanitários Brasil Ltda., na função de fundidor ceramista. Ou seja, embora tenha baixa
instrução escolar e restrita qualificação profissional, o autor não possui idade avançada,  não
se podendo afastar a possibilidade de exercer outra atividade compatível com o seu estado
clínico ou aquela para a qual foi reabilitado pelo INSS (auxiliar de logística e de produção).

Não obstante, no CNIS, consta que o autor mantém o vínculo empregatício em
aberto com a empregadora ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA., podendo, portanto, ser
readaptado para outra atividade na empresa.

Nesses termos, deve ser julgado improcedente o pedido do auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez, ressaltando-se que, havendo agravamento do estado clínico, o
autor pode novamente requerer o benefício por incapacidade, não havendo como se falar em
coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar parcial provimento para
reformar a sentença que extinguiu o feito sem a resolução de mérito e, todavia, julgar
improcedente a pretensão inicial, nos termos da fundamentação. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000683716v69 e do código CRC eba17b82. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 0015322-39.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO DIAS NETO (AUTOR)
ADVOGADO: LETICIA DE CARVALHO MIGUEL (OAB ES026577)
ADVOGADO: TATIANA SAMPAIO CARDOSO (OAB ES012297)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar parcial provimento para reformar a sentença que extinguiu
o feito sem a resolução de mérito e, todavia, julgar improcedente a pretensão inicial, nos
termos da fundamentação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760652v2 e do código CRC 04ab77d1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007457-71.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WILLIAN DE FREITAS MACHADO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para "condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB
31/622.187.702-8 desde a data da perícia, em 13/12/2019, mantendo o pagamento do
benefício pelo menos até 13/12/2020".

Em suas razões recursais (Evento 39), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a perita evidenciou que ele apresenta esquizofrenia, paranoias com embotamento afetivo,
empobrecimento cognitivo global, sonolência diurna, hipobulia e hipopragmatismo, estando
incapacitado para exercer a atividade habitual ou outras semelhantes, (ii) a perita informa que
a doença da qual é portador se encontra em estágio descompensado e que a incapacidade é
temporária, estimando um prazo de um ano para realização de nova perícia médica de
reavaliação, (iii) a perita indica que não foi possível precisar a data de início da incapacidade,
no entanto, foi apresentado documento médico de 01/12/2017 informando a existência da
doença e sintomas compatíveis com a descrição do laudo pericial, o que demonstra que a
incapacidade é anterior à data do exame pericial, (iv) embora a perita não tenha estimado uma
data precisa para fixar a DII, ela foi categórica ao afirmar que as patologias já se
manifestavam em momento anterior à realização da perícia judicial, (v) a ausência de
documentos médicos complementares e atualizados se dá porque depende do SUS, sendo que
os encaminhamentos realizados demoram muito tempo, (vi) os laudos médicos apresentados,
anteriores à data da perícia, demonstram grande comprometimento de seu estado de saúde,
indicando a presença de incapacidade laborativa à época do requerimento administrativo, e
(vii) não é razoável entender que a incapacidade teve início após um ano e meio do
requerimento.

Contrarrazões de Evento 44.

IDADE  23 anos.
PROFISSÃO  Trabalhador rural.
DOENÇA(S)  Esquizofrenia paranoide.

VOTO
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Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 
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O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 16/04/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde 05/03/2018 e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos,
que recebeu auxílio-doença de 23/01/2017 a 26/12/2017 (Evento 4).

Com a inicial, o autor apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
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 13/03/2017  Laudo médico, atestando que se encontra em acompanhamento psicológico
para tratar de sintomas compatíveis com esquizofrenia.

 11/01/2018  Laudo médico, informando diagnóstico de esquizofrenia, sendo quadro
crônico e com muito déficit cognitivo e funcional.

 25/10/2017  Laudo médico, informando que apresenta sintomas psicóticos, já esteve
internado e faz uso de medicação.

 30/08/2018  Laudo médico, atestando que deve iniciar tratamento com injeção, pois há
recusa ao uso de medicações por meio oral, com agravamento do quadro e
apresentando risco a si e aos outros.

 20/09/2019  Laudo médico, informando que apresenta esquizofrenia hebefrênica.

A perícia judicial (Evento 24), por sua vez, elaborada em 13/12/2019, por
médica especialista em psiquiatria, concluiu que o autor é portador de esquizofrenia
paranoide, estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o autor é portador de esquizofrenia paranoide, (ii) a
doença da qual o periciado é portador ocasiona embotamento afetivo, empobrecimento
cognitivo global, sonolência diurna, hipobulia e hipopragmatismo, (iii) a conclusão
pericial foi baseada na anamnese, no exame psíquico e nos laudos apresentados, (iv) o
examinado não tem aptidão para exercer a atividade habitual, em virtude da gravidade
dos sintomas e dos efeitos colaterais da medicação, (v) o autor consegue ter vontade
própria e exprimir essa vontade, (vi) o periciado corre risco de acidentes se continuar
exercendo a atividade habitual, devido à natureza da função e à gravidade dos sintomas, (vii)
o autor necessita do uso de medicamentos antipsicóticos que causam efeitos
incapacitantes, (viii) não é possível afirmar incapacidade contínua a partir de uma data
específica, (ix) há incapacidade, de duração indefinida, (x) não é possível afirmar
incapacidade contínua a partir de uma data específica, (xi) sugere reavaliação em um
ano, para verificar a recuperação da capacidade laborativa com o tratamento, (xii) o
examinado está realizando tratamento, o qual deve ser mantido e é oferecido pelo SUS.

Intimado a respeito do laudo pericial, apresentou a petição de Evento 32
aduzindo que está acometido de doença que não tem cura e que se encontra total e
definitivamente incapacitado. Bem como, informa que os documentos apresentados
confirmam que a incapacidade persiste desde antes da perícia, devendo o benefício ser
concedido 

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que haveria incapacidade laboral no
momento do exame pericial.
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Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua
suficiência ou da necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte
autora não indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução.

Ocorre que os documentos médicos apresentados, na inicial, são suficientes para
sinalizar o estado incapacitante em momento anterior ao da perícia judicial. O laudo médico,
realizado em 30/08/2018 (Evento 1), informa o agravamento do estado clínico do autor, e
indica que apresenta risco a si e aos outros.

Desse modo, faz jus o autor a concessão do benefício desde o requerimento
administrativo, em 05/03/2018.

Não obstante, a perícia judicial (Evento 24) constatou que a incapacidade
verificada possui natureza apenas temporária, com um tempo mínimo de 1 ano para a
recuperação da capacidade laborativa (quesito 17).

A sentença deferiu a concessão do benefício pleiteado, com DIB em 13/12/2019
e DIP na data de sua prolação, nos seguintes termos: Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/622.187.702-8 desde a
data da perícia, em 13/12/2019, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até
13/12/2020.

Ante o imperativo legal de fixação de DCB e a estimativa pericial, a princípio,
deve-se limitar a concessão do benefício em 12 meses a contar da data da perícia
(13/12/2019). Conforme a data estipulada na sentença.

 

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a concessão de auxílio-doença desde o requerimento administrativo em
05/03/2018,  com a fixação da DCB em 13/12/2020, conforme estipulação da perícia. Para a
atualização das parcelas, determina-se a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base
na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral).  Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte
for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000661255v27 e do código CRC e137bdbd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007457-71.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: WILLIAN DE FREITAS MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão de
auxílio-doença desde o requerimento administrativo em 05/03/2018, com a fixação da DCB
em 13/12/2020, conforme estipulação da perícia. Para a atualização das parcelas, determina-
se a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e
de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE
870947, com repercussão geral). Deferimento da tutela provisória de urgência com base em
toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do
benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no
máximo, 30 dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760654v2 e do código CRC 96444427. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 0007173-29.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JUAREZ FRANCO SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 61), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) restou inequivocamente comprovada a incapacidade e a perita confirma a doença/lesão
incapacitante, (ii) a única razão para a improcedência dos pedidos foi a suposta perfeita visão
no olho esquerdo, o que não tem cabimento, (iii) o laudo apresentado no Evento 1 (OUT 2)
demonstra a incapacidade laborativa, (iv) o laudo pericial apresentado confirma a existência
de DPV total em olho esquerdo, (v) DPV significa deslocamento do vítreo, que é uma doença
grave, trazendo sérias consequências a seu portador, (vi) embora tenha cura, o DPV
apresentado no “olho bom” é uma situação grave, segundo a especialidade oftalmológica,
(vi)  a saúde do olho esquerdo, única razão para a improcedência da ação, não deve prosperar,
sendo necessária a reforma da sentença, (vii) se for obrigado a desempenhar sua atividade
habitual, seu quadro de visão, já extremamente debilitado, se agravará, resultando em uma
inevitável cegueira total,  e (viii) não há dúvida sobre a incapacidade total e definitiva para
desempenhar qualquer atividade no mercado de trabalho, uma vez que existem limitações de
natureza cardíaca que a impede de exercer com total desenvoltura qualquer atividade
laborativa, principalmente a sua atividade habitual de auxiliar de lavanderia.

Contrarrazões de Evento 66.

IDADE  60 anos
PROFISSÃO  lavrador
DOENÇA(S)  perda da visão à direita (conclusão do laudo pericial)

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
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para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 26/3/2018 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde a DER e sua conversão em aposentadoria por invalidez (não indicou na inicial a
data em que requereu o benefício). 

Com a inicial, apresentou apenas o laudo médico, subscrito em 1/9/2017, com o
seguinte parecer: 

 "Paciente de 57 anos apresentando em olho direito descolamento de retina com defeito
retiniano antigo; não há prognóstico cirúrgico nesse olho, pois o descolamento é muito antigo
e a acuidade visual é de ausência de percepção luminosa".

Registre-se que o outro laudo médico apresentado está datado em 26/3/2003 e 
atesta incapacidade por 8 meses.

A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 25/6/2018,  concluiu
que o(a) autor(a), embora fosse portador(a) de perda de visão à direita, não estava
incapacitado(a) para o trabalho habitual.

Destacou o(a) perito(a) que (i) não há comprovação de incapacidade para o
exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, mesmo tendo apresentado o autor a
patologia, após realização de exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e
do sistema osteoarticular, cardiovascular e respiratório), avaliação dos laudos médicos e
exames, (ii) a doença se iniciou em 1983, (iii) de acordo com laudo médico apresentado, não
há como reverter o quadro, não havendo previsão para realização de tratamento cirúrgico, e
(iii) conforme avaliação pericial, a parte autora apresenta a patologia descrita, mas não
apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há
alterações importantes ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal
trabalho. 
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Como se observa, a perícia judicial atestou a existência de visão monocular
(cegueira no olho direito) e que tal estado clínico não incapacitaria o autor para exercer a
atividade habitual. 

O autor impugnou a perícia judicial e requereu a designação de nova perícia
médica com especialista, motivo pelo qual o feito foi convertido em diligência para que fosse
trasladada a cópia da perícia que seria realizada na ação de n. 0007174-14.2018.4.02.5052,
em que o autor requereu a concessão de BPC, conforme transcrição a seguir (Evento 37): 

(...) Converto o julgamento em diligência.

Verifico que no Evento 29, OUT14 a parte autora impugnou o laudo pericial que atestou a
perda da visão à direita, mas concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho (Evento
21, OUT10), requerendo a designação de nova perícia médica.

No caso específico dos autos, considerando que já foi designada perícia médica com
oftalmologista no processo 0007174-14.2018.4.02.5052, também em trâmite neste Juízo, no
qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício assistencial – LOAS, e já estando no
prazo para a juntada do laudo pericial, reputo necessário aguardar a apresentação do laudo
pelo(a) perito(a) para que seja trasladado para o presente feito, no intuito de evitar decisões
conflitantes.

Assim, tão logo seja juntado o laudo pelo(a) perito(a) nomeado(a) pelo Juízo no processo de
LOAS (0007174-14.2018.4.02.5052), determino à Secretaria que proceda ao traslado de cópia
para o presente feito. (...) 

Conta, no Evento 44, o laudo da perícia judicial, realizada em 1/9/2017 por
oftalmologista, nos autos supracitados, atestando que (i) o autor seria portador de cegueira
em olho direito por descolamento de retina, em razão de trauma sofrido em 2003, (ii)
apresenta acuidade visual de 20/20 no olho esquerdo, (iii) a incapacidade seria permanente
e parcial, (iv) em 2013, ele já apresentava perda visual à direita decorrente de trauma sofrido
em 2003, e (v) não há prognóstico de melhora visual para o olho direito. 

A perícia com especialista, portanto, chegou à mesma conclusão da perícia
judicial realizada neste feito no sentido de que haveria visão monocular, ou seja, cegueira
apenas no olho direito (acuidade visual de 20/20 no olho esquerdo). 

O autor, por sua vez, não apresentou nenhum elemento de prova que pudesse
infirmar as perícias judiciais. 

Ora, o fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si
só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser
demonstrada é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não
se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.
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Além disso, a jurisprudência firmou o entendimento  no sentido de que a visão
monocular, por si só, não impede o exercício da atividade de agricultor em regime de
economia familiar.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000700708v39 e do código CRC e45e07ff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 0007173-29.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JUAREZ FRANCO SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO (OAB ES019164)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 03 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000784859v2 e do código CRC cb84352a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 8/9/2020, às 8:19:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023578-77.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE RENIS PEREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a perícia confirma que é portador de hipertensão arterial sistemática, diabetes mellitus e
bursite do ombro, (ii) embora a médica perita não tenha atestado a incapacidade ao trabalho,
vê-se uma negligencia em relação as queixas e aos documentos médicos apresentados, que
deveriam ter sido analisados, (iii) a manifestação da perita não era a única fonte para
cognição do juízo, (iv) as limitações das quais é portador acometem os braços e ombros,
afetando diretamente o exercício de sua atividade habitual de pintor, que exige constante
movimentação dos ombros, braços e tronco, (v) os laudos apresentados confirmam a
incapacidade laborativa, inclusive há laudo médico que informa a necessidade de realização
cirúrgica, (vi) requer que seja realizada uma análise efetiva, fática, mais acurada, de forma
que se ultrapasse a barreira do mero objetivismo da tese jurídica e haja uma manifestação,
nem que seja mínima, sobre as peculiaridades do caso concreto, sobre o conteúdo de laudos
juntados, e (vii) a própria TR/ES tem se posicionado no sentido de não exigir do cidadão o
exercício de um esforço acima da média para que possa continuar trabalhando, visto que o
trabalho deve ser realizado sem dor e sofrimento, com plena dignidade e dentro da
normalidade. 

Contrarrazões de Evento 44.

IDADE  56 anos.
PROFISSÃO  Pintor.
DOENÇA(S)  Hipertensão arterial, diabetes mellitus e bursite do ombro.

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
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para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 17/10/2019 requerendo o restabelecimento de
auxílio-doença desde a cessação, em 15/01/2018, e sua conversão em aposentadoria por
invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 14/02/2016 a 16/03/2016 e
15/12/2017 a 15/01/2018 (Evento 6).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 27/08/2019  Laudo médico, informando que é hipertenso, diabético insulino dependente,

sofreu infarto agudo do miocárdio em 2014 e revascularização do miocárdio
em 2015, estando em uso regular de medicações para controle e
acompanhamento. Apresenta ainda bursite subacromial/ subdeltoneana em
ombro direito, com rotura completa das fibras do supraespinhal/
tendinopatia acentuada das fibras remanescentes, e quadro de hipoacusia
bilateralmente. 

 07/08/2019  Exame de ressonância magnética do ombro direito, concluindo pela
presença de artrose acromioclavicular, esporão plano subacromial, bursite
subacromial/ subdeltoideana, rotura completa na inserção das fibras
anteriores do supra-espinhal com tendinopatia moderada/ acentuada nas
fibras remanescentes, rotura longitudinal intrassubstancial na junção
miotendínea do infraespinhal e parcial no subescapular, com tendinopatia
moderada nas fibras remanescentes, alterações degenerativas incipientes na
articulação glenoumeral, e alteração na intensidade de sinal no lábio
glenoidal superior, de anterior para posterior, com pequeno cisto perilabial
em contiguidade ao aspecto ântero-superior.

 30/07/2019  Laudo médico, informando queixas de perda de memória e cefaleia, foram
realizados exames e prescritos medicamentos. É portador de coronariopatia
e diabetes, com controle insatisfatório, e alega sofrer com dor incapacitante.

 13/05/2019  Avaliação cardiológica, informando que é portador de angina pectoris CCS
II, e alega limitação física importante. Indica exame clínico e físico com
aspectos normais.
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A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 29/01/2020, por
médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de
hipertensão arterial, diabetes mellitus e bursite do ombro, não estava incapacitado para o
trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o autor apresenta queixa de dor no peito, (ii) o
examinado é portador de hipertensão arterial, diabetes mellitus e bursite do ombro, (iii) o
periciado se apresenta ao exame físico em bom estado geral, demonstra amplitude normal de
todos os movimentos articulares dos ombros, cotovelos, punhos, dedos e joelhos, bem
como motricidade e força preservadas nos membros superiores, (iv) a conclusão pericial foi
baseada na história clínica do autor e no exame médico realizado, (v) o examinado tem
aptidão para exercer a atividade habitual de pintor, visto que foi submetido a angioplastia
coronariana, sem sequelas, (vi) o autor não apresenta limitações, não há achado no exame
físico que justifique incapacidade, (vii) não há possibilidade de agravamento do quadro
clínico com o exercício da atividade habitual, e sim com o não tratamento da doença, e
(viii) houve incapacidade para o trabalho no período de 14/02/15 a 16/03/16.

Intimado a respeito do laudo pericial, a parte autora não se manifestou.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral
no momento do exame pericial.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
impugnação à perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do laudo
pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ocorre que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados informam, em sua
maioria, que o autor alega sofrer com dor incapacitante, sem, contudo, informar a existência
de qualquer limitação laborativa. 

Em seu recurso (Evento 38), a parte autora apresentou novos laudos, dentre os
quais observa-se que há indicação de realização de cirurgia em razão de síndrome do
manguito rotador. O laudo médico mais recente, datado de 16/12/2019, sugere repouso
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laboral de 90 dias, em virtude de lesão do manguito rotador. No entanto, ao exame físico
realizado na perícia judicial (Evento 21), a parte autora demonstra amplitude normal dos
movimentos dos ombros, além de motricidade e força preservadas nos membros superiores.

Desse modo, não há comprovação de incapacidade laborativa.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

Não obstante, a sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se
coaduna com o Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial.
O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de
prevalecer sobre o particular." (DJ: 18/3/2004).

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Por fim, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte
autora está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar
em coisa julgada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos. 

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000673612v23 e do código CRC 7e32fbbf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023578-77.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE RENIS PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760674v2 e do código CRC ef29722d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019893-62.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ITAMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para conceder o benefício previdenciário de auxílio doença
à parte autora, desde a DER, em 23/07/2019 (NB 628.870.521-0) até o prazo de 06 meses
contados de sua efetiva implantação pelo INSS, descontando-se eventuais parcelas
recebidas administrativamente.

Em suas razões recursais (Evento 58), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) é portadora de granuloma calcificado de aspecto residual no terço médio do pulmão direito
justa cortical, e posteriormente fora diagnosticado com dor crônica na coluna lombar com
irradiação para o ombro, doença degenerativa que atua de forma evolutiva, (ii) o recorrente
jamais terá sua capacidade laborativa totalmente recuperada, haja vista se tratar de DOENÇA
DEGENERATIVA QUE ATUA DE FORMA EVOLUTIVA, (iii) o recorrente conta com 56
ANOS e possui BAIXA ESCOLARIDADE (até a 7ª série), por esta razão só se permite tão
somente ao exercício de trabalho braçal, o que é incompatível com o seu quadro clínico atual,
devendo ser concedida a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ao recorrente. Por fim,
sustenta que, no que tange ao não arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o
recorrente não pode e não deve se conformar com os termos da decisão, que não leva em
consideração a complexidade da ação e o trabalho realizado pela advogada.

Contrarrazões de Evento 62.

IDADE  57 anos
PROFISSÃO  Pedreiro
DOENÇA(S)  Doença degenerativa facetária e discal em coluna lombar. Sem

radiculopatia.

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
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para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).
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Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 5/9/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde 03/02/2014 e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
24/11/2019  Laudo médico atestando que o autor apresenta quadro de dor crônica em

lombar com irradiação para membro inferior. Devido a quadro atual,
incapaz para o labor.

28/10/2014  Radiografia de Tórax
23/1/2014  Laudo médico atestando na bacia: estrutura óssea normal, sacro e

articulações sacro ilíaca de aspecto normal, articulações coxo femorais sem
alterações, formação cálcica adjacente ao rebordo acetabular superior
direito.  
 Na coluna lombar: osteofitos nos corpos vertebrais, mínima redução dos
espaços discais posteriores entre L4-L5 e L5-S1, pedículos íntegros, sinais
de osteoartrite interapofisaria lombar inferior, redução da altura dos corpos
vertebrais, retificação da lordose fisiológica lombar.

13/3/2014  Laudo médico atestando que o autor não deve exercer trabalhos pesados.
3/2/2014  Laudo médico atestando que o autor é portador de lombalgia crônica à

esquerda e foi encaminhado à fisioterapia. Deverá ficar afastado de
atividades físicas extrementes de 30 a 60 dias.

24/1/2014  Laudo médico atestando que o autor está em tratamento ortopédico por
conta de dores  exorbitantes nos membros inferiores (panturrilhas). Trabalha
como pedreiro-ladrilheiro e permanece muitas horas em posição inadequada
com compressão das estruturas posteriores das pernas. Necessita afastar-se
do trabalho até sua recuperação e receituários médicos.

A perícia judicial (Evento 21), por sua vez, elaborada em 29/11/2019, por
médico especialista em Ortopedista, concluiu que o autor era portador de doença degenerativa
facetária e discal em coluna lombar, sem radiculopatia e estava temporariamente
incapacitado para o trabalho habitual.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 72



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 482/670

5019893-62.2019.4.02.5001 500000691688 .V13 JES10769© JES10769

Destacou o perito que (i) o autor apresentava-se sem alterações de marcha, com
ausência de cicatrizes, coluna vertebral em eixo à posição ortostática, ausência de hipotrofia
ou contratura muscular paravertebral em coluna lombar, movimentação da coluna lombar
livre, com dor referida aos movimentos, membros inferiores sem alterações de trofismo, força
muscular ou sensibilidade, reflexos patelar e aquileu presentes, normais e simétricos
bilateralmente, teste de Laségue negativo, teste de Laségue: Exame provocativo para
compressão radicular lombar, (ii) o autor não possui aptidão física para exercer sua
atividade habitual, pois apresenta doença degenerativa em coluna lombar com dor aos
esforços e sobrecarga mecânica, (iii) o autor deve evitar andar por longas distâncias,
trabalhar agachado e com a coluna fletida, mas pode carregar pesos inferiores a 5 quilos e
trabalhar sentado, (iv) o autor corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar
exercendo a atividade habitual, pois a sobrecarga mecânica pode agravar o processo
degenerativo e a dor, (v) estima-se a data de início da incapacidade para o trabalho em
23/1/2014, (vi) apresenta incapacidade atualmente para o trabalho habitual e sua
incapacidade é temporária, (vii) os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à
recuperação da capacidade laborativa são acompanhamento com especialista em
coluna, reabilitação e correção postural com fisioterapia, reforço muscular, repouso funcional
e uso de analgésicos, (viii) é possível estimar um prazo de até 6 meses após iniciar o
tratamento efetivo, (ix) não há indicação de tratamento cirúrgico no momento.

Como se observa, a perícia médica concluiu pela incapacidade temporária do
autor, ressaltando a possibilidade da sua recuperação da capacidade de trabalho num prazo de
até 06 meses. Os laudos particulares, por sua vez, também atestam a incapacidade temporária
e a necessidade de afastamentos de atividades físicas extrementes por pequenos períodos (30
a 60 dias).

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O autor, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência
judiciária gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000691688v13 e do código CRC c3a0cd81. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 7/10/2020, às 14:53:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019893-62.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ITAMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa
exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000825229v2 e do código CRC ff7c79a3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 7/10/2020, às 14:53:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005765-34.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO DE SOUZA GARCIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez, com DIB em 31/01/2020 e DIP na presente data".  Determinou ainda a
implantação do benefício em 30 dias corridos sob pena de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento 31), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i)  não há documentação médica que ateste a efetiva incapacidade, total e definitiva, (ii)
o laudo da pericial judicial, da lavra da médica Isabella Lucio Louzada, é extremamente
lacônico e com conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade,
(iii) nos laudos da perita, a descrição do exame físico/mental é quase sempre sem exposição
de situação grave, mas a conclusão quase sempre é no sentido de haver incapacidade total e
definitiva, (iv) a sentença se utiliza de equivocada comparação entre a produção de laudo
internamente no INSS e a produção de uma prova pericial produzida em Juízo, que deveria
respeitar o crivo do contraditório em nítida ofensa ao princípio da ampla defesa, (v) a
impugnação feita nestes autos foi indeferida com base em fatos ocorridos em outros
processos, sendo o procedimento totalmente nulo e claramente ofensivo aos princípios e
garantias constitucionais, (vi) a sentença utiliza de números e percentuais sem qualquer
fundamentação, (vii) o aumento do número de indeferimentos não consta em lei como
requisito para concessão de um pedido específico, o que denota um prejulgamento contrário
ao INSS na sentença, (viii) a parte autora juntou apenas receituários médicos e parcos
atestados que, em hipótese alguma, permitem chegar à mesma conclusão da perita, (ix) deve
ser determinada a realização de nova perícia, com profissional diverso da médica Isabella
Lucio Louzada, ou complementada à existente, depois de intimada a parte para apresentar
novos exames, a fim de comprovar, de fato, se existe incapacidade, (x) foi feito um
levantamento de laudos periciais da médica Isabella Lucio Louzada, no qual se constatou que
de 757 laudos, a conclusão foi total ou parcialmente favorável à parte autora em 740 laudos, o
que representa 97,75% do total, (xi) há ausência de razoabilidade na prévia fixação
de astreinte, sem que antes fosse intimado e conferida a oportunidade de que cumpra a
obrigação de fazer espontaneamente, (xii) é notório o volume de serviço, a falta de
funcionários e as precárias condições de trabalho encontradas no INSS, sendo assim inviável
a aplicação de multa nesse montante, cujo prosseguimento acarretará o enriquecimento sem
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causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de todos os outros e (xiii) deve ser
afastada a multa cominada, eis que, como demonstrado, não houve resistência que justifique
sua fixação.

Contrarrazões de Evento 35.

IDADE  51 anos.
PROFISSÃO  Pescador.
DOENÇA(S)  Hipertensão essencial, angina instável e aneurisma cardíaco.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
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I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 
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Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 08/11/2019 requerendo a manutenção do benefício de auxílio-
doença, com data de cessação prevista para 30/01/2020, e sua conversão em aposentadoria
por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 28/04/2016 a 24/12/2017,
26/03/2018 a 03/04/2019 e 04/04/2019 a 30/01/2020 (Evento 9).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada e contemporâneos à data de cessação do benefício):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 18/04/2019  Laudo médico, informando que faz tratamento desde 2016, quando realizou

revascularização miocárdica, tendo reiniciado sintomas anginosos e
efetuando novo procedimento em 2018. Persiste com queixas de dor
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precordial aos esforços habituais, ou em outros momentos de dor atípica,
tendo sido encaminhado para nova avaliação cirúrgica.   

 15/04/2019  Laudo médico, informando pós-operatório tardio de revascularização do
miocárdio, com retorno dos sintomas de angina há cerca de um ano.
Permanece com algumas lesões que ocasionam a volta de dor e há discussão
sobre nova abordagem de tratamento, devendo se manter afastado de suas
atividades por tempo indeterminado. 

 28/02/2019   Laudo médico, informando que faz tratamento desde 2016, quando
realizou revascularização miocárdica, tendo reiniciado sintomas anginosos e
efetuando novo procedimento em 2018. Persiste com queixas de dor
precordial aos esforços habituais, ou em outros momentos de dor atípica,
tendo sido encaminhado para nova avaliação cirúrgica e estando inapto para
o trabalho.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 08/01/2020, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de hipertensão
essencial, angina instável e aneurisma cardíaco, estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o autor relata ter realizado cirurgia de revascularização
do miocárdio em 2016 e de colocação de stents em 2019, e que permanece com desconforto e
cansaço aos esforços, (ii) ao exame físico, o periciado apresenta ritmo cardíaco regular em 2
tempos, sistema respiratório com murmúrio vesicular fisiológico presente e sem ruídos
adventícios, frequência cardíaca de 98 bpm e pressão arterial em 130x 100 mmhg, (iii) o
examinado é portador de hipertensão essencial, angina instável e aneurisma cardíaco,
(iv) há incapacidade total e definitiva, (v) a data provável de início da doença que acomete
o autor é de 06/05/2016, enquanto a incapacidade advém desde 09/09/2016, (vi) a
incapacidade é decorrente da progressão da patologia, (vii) o examinado não está apto para o
exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação, (viii) a conclusão pericial foi
baseada no exame físico realizado, bem como nos laudos médicos apresentados, e (ix) o autor
está realizando tratamento, o qual deve ser mantido por tempo indeterminado.

Intimado a respeito do laudo pericial, o INSS apresentou a petição de Evento 17
apenas reiterando os termos da peça contestatória, sem impugnar diretamente a conclusão da
perita.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e chegou à conclusão de que há incapacidade laborativa, em caráter total
e definitivo, desde 09/09/2016.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte recorrente não
indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto,
de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo laudo pericial.
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A respeito da idoneidade da médica nomeada pelo juiz, nota-se que o INSS, em
sua contestação, não impugnou tal nomeação, sendo que nem mesmo impugnou o laudo
emitido pela profissional, restando, portanto, preclusa a matéria. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Não obstante, os documentos médicos apresentados, na inicial, são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante. Em que pese na perícia não tenha sido realizado
um exame físico criterioso, os documentos apresentados confirmam a presença das patologias
informadas, coadunando com o laudo pericial no sentido de afirmar a incapacidade laborativa
da parte autora.

A perita nomeada afirma que o autor se encontra incapacitado para o labor
habitual de forma total e permanente, sem indicar, contudo, a limitação funcional
correspondente. Ocorre que o laudo médico mais recente, realizado em 18/04/2019 (Evento
1), informa a limitação do autor para o trabalho em virtude de pós-operatório de
procedimento realizado em 2018, evoluindo com permanência de dor precordial aos
esforços habituais e episódios de dor atípica.

Ademais, os laudos médicos indicam que o autor se encontra em avaliação
para nova abordagem de tratamento, tendo sido encaminhado para verificação da
necessidade de novo procedimento cirúrgico. Portanto,  em que pese a parte autora se
encontre incapacitada para o labor habitual, não há elementos nos autos que coadunem com a
perícia no sentido de indicar o caráter definitivo da incapacidade.

Da fixação da DCB

Foi constatada a incapacidade laborativa da parte autora desde 09/09/2016.

O § 8º do art. 60 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios) determina, in
terminis, que "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença,
judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício". Por
sua vez, o § 9º  dispõe que, "na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo,
o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei".

Ademais, quanto à data de cessação do benefício, cumpre registrar que,
no julgamento do PU interposto no processo de n. 0500774-49.2016.4.05.8305, afetado ao
tema representativo da controvérsia de n. 164 de sua jurisprudência, a TNU adotou  a
seguinte tese:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do
auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência
das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão
administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a
matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem
os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou
prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017[1], convertida na Lei n.º
13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses
casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o
segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a
realização da perícia médica." (Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018.
Trânsito em julgado: 26/09/2018)

Ressalta-se que, ao momento do trânsito em julgado deste acórdão, a data de
cessação estimada já restará superada, uma vez que contada a partir do requerimento
administrativo. Dessa forma, a fim de resguardar o direito da parte autora de requerer a
prorrogação administrativa do benefício, evoca-se o entendimento consolidado no Enunciado
n.º 120 do Forejef (Fórum Regional dos Juizados Especiais Federais) da 2ª Região:

A data de cessação do benefício deve ser fixada conforme a estimativa do perito
judicial, salvo se, quando da sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo,
devendo ser estipulada em 45 dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o
segurado realize o pedido de prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

Assim, fixa-se a DCB em 45 dias a partir da implantação do benefício, de modo
que haja tempo hábil para que a parte autora requeira a prorrogação, caso assim deseje, sem
que sofra prejuízo.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
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No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. 

Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para (i) determinar à parte autora o restabelecimento do auxílio-doença desde a data da
cessação, em 30/01/2020,  com a fixação da DCB em 45 dias úteis a partir deste julgado, e
(ii) e para reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em
razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais
no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000671119v16 e do código CRC ec4c4fb8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005765-34.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO DE SOUZA GARCIA (AUTOR)
ADVOGADO: CASSIA BERTASSONE DA SILVA (OAB ES015714)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para (i) determinar à parte autora o
restabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação, em 30/01/2020, com a fixação
da DCB em 45 dias úteis a partir deste julgado, e (ii) e para reduzir para R$100,00 (cem reais)
o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760697v2 e do código CRC 8db98a9d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001429-84.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARLI ROCHA CAXIAS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com acréscimo de 25% sobre a benesse, na forma do
art. 45 da Lei nº 8.213/91, com DIB em 26/01/2015 e DIP na presente data". Determinou a
implantação do benefício em 30 dias corridos sob pena de multa diária de R$500,00. 

Em suas razões recursais (Evento 48), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a perícia judicial atestou incapacidade desde 02/01/2015 (laudo pericial - Evento 13) da
mesma forma que a perícia do INSS havia entendido (laudo SABI - Evento 8 OUT1)., porém,
a autora recolheu contribuições até 31/05/2013 (Evento 8 OUT1), mantendo sua qualidade de
segurada até 16/07/2014, (ii) o  laudo da pericial judicial, da lavra da
médica Isabella Lucio Louzada, é extremamente lacônico e com conteúdo que se repete em
inúmeros processos, não merecendo credibilidade, o que motivou a apresentação de
impugnação por parte do INSS, sendo se constatou que os laudos periciais dessa médica são,
em sua maioria, no sentido de conclusão total ou parcialmente favorável à parte autora
(97,75% do total das perícias), (iii) o recorrido, por outro lado, apenas juntou receituários
médicos e parcos atestados que, em hipótese alguma, permitem chegar à mesma conclusão
da expert, (iv) deve ser realizada nova perícia, com profissional diverso, ou complementada a
existente, depois de intimada a parte para apresentar novos exames, a fim de comprovar, de
fato, se existe incapacidade, (v) deve ser ampliado o prazo para cumprir a tutela para 45 dias
úteis, com a revogação da multa diária arbitrada ou, não sendo o caso, a sua redução para
R$50,00, limitado o valor consolidado em R$500,00.

Contrarrazões de Evento 57.

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
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para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

Do caso concreto

A autora, atualmente com 64 anos de idade, ajuizou esta ação em
9/4/2019 requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez desde 26/1/2015, com o
acréscimo de 25%, ou, não sendo o caso, de auxílio-doença. Consta, nos autos, que nunca
recebeu auxílio-doença.
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O INSS alega que a perícia judicial atestou incapacidade desde 02/01/2015
(laudo pericial - Evento 13) da mesma forma que a perícia do INSS havia entendido (laudo
SABI - Evento 8 OUT1), porém, a autora recolheu contribuições até 31/05/2013 (Evento 8
OUT1), mantendo sua qualidade de segurada até 16/07/2014.

A perícia judicial (Evento 13), elaborada em 5/6/2019, concluiu que o(a) autora,
por ser portador(a) de várias moléstias,  estava incapacitado(a) para o trabalho habitual, sendo
a data provável de início da iincapacidade em 2/1/2015. Todavia, em laudo complementar de
Evento 31, a perita esclareceu que, na verdade, a DII deve ser fixada em 11/7/2014, quando
esteve acometida de acidente vascular cerebral e suas sequelas.

Assim, não assiste razão ao INSS ao alegar que, na DII, a autora não detinha a
qualidade de segurada da Previdência Social, pois, conforme bem destacou a sentença, ela se
mantinha em período de graça na ocasião, pois a última contribuição previdenciária é de
5/2013.

Passa-se à análise das demais alegações da autarquia.

A respeito da atuação da médica Isabella Lucio Louzada, sabe-se que, nas
hipóteses em que a prova do fato depender de conhecimento técnico especializado, o juiz
determinará, de ofício ou por requerimento de uma das partes, a produção de prova pericial.

A perícia técnica tem por objetivo auxiliar o juiz com um conhecimento
especializado que ele não possui, de modo a  dar-lhe condições objetivas para que tome a
melhor decisão possível, formando seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de
questões controvertidas. O resultado do trabalho do perito, expresso no laudo pericial, tem o
potencial de influenciar decisivamente o magistrado na formação de sua convicção; portanto,
o tema deve merecer toda a atenção do legislador, a começar pelos critérios de escolha do
perito.

O perito a ser escolhido pelo juiz deve ser, necessariamente, um expert no tema
objeto de elucidação técnica ou científica. Nos termos do caput do art. 156 do CPC, o juiz
será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
científico. De acordo com o § 1º desse dispositivo legal, "os peritos serão nomeados entre os
profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos
em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado".

Por sua vez, o § 2º do art. 157 do CPC dispõe que "será organizada lista de
peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para
habilitação à consulta dos interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo
equitativo, observadas a capacidade técnica e a área do conhecimento". Embora tenha que
merecer a confiança do juízo, o perito não pode ser nomeado em razão de laços de amizade
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ou de simpatia com o magistrado, vara ou secretaria, mas sim por critérios objetivos e
transparentes, já que o perito, como importante auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC),
desempenha papel de extrema relevância para se alcançar a verdade no âmbito do processo
judicial.

O perito deve ser, portanto, imparcial e neutro em relação aos interesses das
partes, condição que o diferencia dos assistentes técnicos, pois estes também devem possuir
conhecimento especializado, mas atuam em favor da parte que os elegeu.

No caso, o INSS alega que o laudo subscrito pela médica nomeada pelo juiz a
quo seria extremamente lacônico e com conteúdo que se repete em inúmeros processos.

O laudo pericial, reconhecidamente a mais relevante prova nas ações
previdenciárias por incapacidade, deve conter, pelo menos, as queixas do periciando, a
história ocupacional do trabalhador, a história clínica e exame clínico, os principais resultados
e provas diagnósticas, o provável diagnóstico (com referência à natureza e localização da
lesão), o significado dos exames complementares em que apoiou suas convicções e as
consequências do desempenho de atividade profissional à saúde do periciando.

Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade
da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de
decisão, porque respostas periciais categóricas, porém sem qualquer fundamentação,
revestem um elemento autoritário que contribui para o que se chama decisionismo
processual. 

Nessa situação, impõe-se a anulação da sentença.

Todavia, não se confunde o laudo sucinto com o laudo lacônico e não
fundamentado. 

Quanto à alegação de que  o conteúdo dos laudos emitidos pela referida
profissional da medicina é sempre favorável aos segurados, o STJ firmou o entendimento
segundo o qual as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção
a partir dos demais elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria
Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Ou seja, o laudo pericial não é prova absoluta, podendo ser infirmada pelos
demais elementos dos autos. Além disso, cabe ao médico perito apenas apontar o exame
físico realizado e as restrições funcionais apuradas, bem como as consequências do
desempenho da atividade profissional à saúde do periciando.
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Ademais, o INSS não apontou qualquer irregularidade na perícia elaborada, não
se vislumbrando razões suficientes para anular  o trabalho realizado apenas porque as
conclusões são desfavoráveis aos interesses da autarquia e contrárias à perícia administrativa.

Cabe registrar que o momento para impugnação da nomeação do perito é a
primeira oportunidade de manifestação nos autos, sendo que, havendo impugnação tardia,
após prolatada a sentença de improcedência da demanda, considera-se a matéria preclusa.

Passa-se à análise do laudo pericial.

A perícia judicial (Evento 13), elaborada em 5/6/2019, concluiu que o(a) autora,
por ser portador(a) de HEMIPLEGIA ESPÁTICA, CALCULOSE DE VIA BILIAR SEM
COLANGITE OU COLECISTITE, HÉRNIA VENTRAL SEM OBSTRUÇÃO OU
GANGRENA e SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO
ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO,  estava incapacitado(a) para
o trabalho habitual, sendo a data de início da iincapacidade em 11/7/2014.

Destacou o(a) perito(a) que (i) ao exame físico, a autora se apresentou em bom
estado geral, com membro superior direito com dificuldade de movimentar o 4° e 5° dedos,
hemiplegia à direita do membro inferior, com dificuldade para deambular, (ii) em razão
das alterações importantes verificadas no exame clínico, a autora estava total e
definitivamente incapacitada para exercer a atividade de salgadeira, (iii) a autora foi
acometida de AVC em 11/7/2014 e 2/1/2015, enxerga pouco e possui pressão arterial
elevada e diabetes, (iv) ocorreria agudização dos sintomas das patologias se realizasse
esforços físicos e (v) a autora sente dor forte em razão das patologias descritas.

Pela leitura do parecer do(a) perito(a), nota-se que respondeu aos quesitos que
lhe foram apresentados e analisou as questões de cunho médico pertinentes, chegando à
conclusão de que  haveria incapacidade laboral desde 7/2014, inclusive de forma total e
definitiva. Embora sucinto, o laudo não se mostrou lacônico ou não fundamentado.

Como já exposto, as conclusões da perícia não vinculam o juiz, que pode formar
sua convicção a partir dos demais elementos do processo.

Com a inicial, a autora juntou diversos documentos que sinalizam a existência
de sequelas de AVC, sendo que somente o profissional da medicina possui capacidade técnica
para analisar os resultados de exames apresentados, encargo  este transferido à perita
nomeada pelo juízo a quo, que, conforma acima descrito, realizou exame clínico e analisou os
documentos médicos em questão. 

Além disso, nota-se que a autora já conta com 64 anos de idade, sendo pouco
provável que as diversas patologias de que está acometida irão regredir; pelo contrário, a
tendência é agravarem-se.
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 Vale registrar que a perícia administrativa do INSS, em 24/2/2015, reconheceu
a incapacidade laborativa da autora, por ser portadora de hemiplegia espástica,
com dificuldade para deambular e perda de força em membros superiores e inferiores, porém
fixou a DII em 2/1/2015 (data do segundo AVC).

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador  é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando  reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual. No caso, a autora é idosa, possui ensino fundamental incompleto e sempre
exerceu a atividade de salgadeira/doceira, sendo pouco provável, ou até mesmo impossível,
ingressar no mercado de trabalho em atividade sem esforço físico de moderado a intenso.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à concessão do benefício por
incapacidade.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).
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No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

A respeito da ampliação do prazo determinado na sentença, esta TR/ES firmou
o entendimento de que o prazo de 30 dias úteis é razoável para a autarquia previdenciária
realizar a implantação do benefício. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para (i) reduzir a multa diária arbitrada na sentença em caso de descumprimento da medida
liminar para R$100,00 (cem reais) e (ii) ampliar o prazo para cumprimento da tutela
provisória de urgência para 30 dias úteis. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000682023v46 e do código CRC b96e35c1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001429-84.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARLI ROCHA CAXIAS (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para (i) reduzir a multa diária
arbitrada na sentença em caso de descumprimento da medida liminar para R$100,00 (cem
reais) e (ii) ampliar o prazo para cumprimento da tutela provisória de urgência para 30 dias
úteis. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760703v2 e do código CRC e9c7b4df. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005566-12.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ZULEICA MARIA SIMMER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente o pedido para conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ à parte autora, desde 01/11/2019, com DIP na presente data e  pagar as
prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os valores
recebidos a título de benefício inacumulável.

Em suas razões recursais (Evento 34), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a perícia médica judicial judicial (laudo evento 15) fixou a data de início da incapacidade
em 29/05/2019 (DII), (ii) o único requerimento administrativo de benefício por incapacidade
posterior à DII foi formulado em 19/09/2019, sendo indeferido por ausência de
comparecimento da autora à perícia médica administrativa, (iii) o juízo de piso resolveu fixar
a DIB do benefício na data do ajuizamento (01/11/2019), desconsiderando que o INSS só
tomou conhecimento da pretensão autoral com a citação (29/11/2019), logo a DIB deve ser
alterada para 29/11/2019, (iv) a sentença determinou o pagamento de APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ a partir de 01/11/2019, mas em parte desse período, a parte recorrida
exerceu atividade laborativa que lhe garantiu o sustento, inclusive vertendo os recolhimentos
previdenciários correspondentes, conforme documento juntado no Evento 8, atualizado nesta
oportunidade, (v) há necessidade de desconto das prestações relativas aos meses em que
houve exercício de atividade laborativa.

Sem contrarrazões.

IDADE  58 anos
PROFISSÃO  Cuidadora de Idosos
DOENÇA(S)  Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com

radiculopatia, dor lombar e dor aguda

VOTO
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Inicialmente, pontua-se que a autora ajuizou esta ação em 1/11/2019 requerendo
a concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez e o INSS foi
citado em 29/11/2019.

A perícia judicial (Evento 15), por sua vez, elaborada em 28/1/2020, por
médica especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que a autora era portadora de de
hérnia de disco e lombar e estava incapacitada total e definitivamente para o trabalho habitual
desde 29/5/2019. 
 

Quanto à DIB, a TNU já decidiu que, se a data da incapacidade é posterior ao
requerimento administrativo/cessação do benefício e anterior ao ajuizamento da ação, deve
ser fixada como DIB a data da citação do INS (PEDILEF n. 0502822-61.2014.4.05.8107, DJ
22/6/2017). Segundo a Súmula 576 do STJ: "Ausente requerimento administrativo no INSS, o
termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente
será a data da citação válida".

Por isso, e considerando que o único requerimento administrativo de benefício
por incapacidade posterior à DII foi formulado em 19/09/2019, sendo indeferido por ausência
de comparecimento da autora à perícia médica administrativa, a DIB do benefício da autora
deve ser fixado na data da citação, em 29/11/2019.

Em relação ao exercício de atividade laborativa para garantir o sustento em
período de incapacidade comprovada, o Enunciado 72 da TNU estabelece que: É possível o
recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de
atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades
habituais na época em que trabalhou.

Deste modo, é devida a percepção de benefício desde a citação, em 29/11/2019,
sem qualquer desconto das competências em que houve trabalho e percepção de renda,
observando-se apenas a prescrição quinquenal.
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 29/11/2019, data da citação. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000686478v9 e do código CRC 6b0e6a5b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005566-12.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ZULEICA MARIA SIMMER (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para conceder o benefício
previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora, desde 29/11/2019,
data da citação. Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760705v2 e do código CRC 9bfcee53. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:38 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 75

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 508/670

0008513-96.2018.4.02.5055 500000669544 .V11 JES10873© JES10873

RECURSO CÍVEL Nº 0008513-96.2018.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: JOSE CARLOS ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, determinando o restabelecimento do benefício previdenciário
de auxílio-doença à parte autora, desde 01/12/2018, devendo ser convertido o benefício
previdenciário de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da data da realização
da perícia judicial (05/07/2018).

Em suas razões recursais (Evento 66), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) houve erro material nas datas quanto ao cumprimento do julgado, uma vez que foi
condenado a restabelecer auxílio-doença desde 01/12/2018 e convertê-lo em aposentadoria
por invalidez desde 05/07/2018; (ii) realizada perícia judicial, a conclusão apresentada foi no
sentido de existência de incapacidade temporária e que a patologia da parte autora é passível
de tratamento cirúrgico; (iii) aposentar a parte recorrida por invalidez sem provas concretas
de que ela realmente não quer se submeter a tratamento cirúrgico é uma precipitação, que vai
de encontro com os princípios que norteiam a Previdência Social; e (iv) a parte recorrida é
relativamente jovem e, mesmo com o problema detectado, pode ser reabilitada para
desempenhar inúmeras profissões, tendo em vista a limitação indicada pelo médico perito.

Sem contrarrazões.

IDADE 45 anos.
PROFISSÃO Trabalhador rural.
DOENÇA(S) Geno varo bilateral dos membros inferiores.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).
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 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".
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Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 09/04/2018 requerendo a concessão de auxílio-
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. 

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 05/07/2018, por
médico especialista em Ortopedia, concluiu que o autor padece de geno varo bilateral dos
membros inferiores, patologia que o incapacita total e permanentemente para o trabalho
desde 2015.

Ainda, deixou assente o jusperito que "até realização do procedimento cirúrgico
para correção da deformidade, é impossível atuar em algum labor pela dificuldade em
deambular".

Pois bem. 

A parte autora ajuizou a presente ação em 09/04/2018 uma vez que seu
benefício de auxílio-doença NB 6140278159 estava previsto cessar em 01/12/2018.

Conforme extrato do CNIS emitido em 03/04/2019 (Evento 55) verifica-se que,
de fato, o referido auxílio-doença perdurou até 01/12/2018.

A perícia judicial foi realizada em 05/07/2018, ocasião em que o autor ainda se
encontrava em gozo da benesse por incapacidade.

Assim, merece acolhimento a tese aventada pelo recorrente no tocante ao erro
material e, para sanar o vício alegado, reformo a Sentença para condenar o INSS à concessão
do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir de
05/07/2018, data do exame pericial, compensando-se os valores recebidos a título de auxílio-
doença no período.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença deferiu ao autor a
aposentadoria por invalidez sob a seguinte fundamentação:

[...]

I.I - Da incapacidade laboral

Determinada a realização de prova pericial, e tendo esta sido realizada, o médico perito,
especialista em ortopedia, apurou que o autor é portador de geno varo bilateral dos membros
inferiores, patologia que induz a sua incapacidade permanente e total. Aduziu que até
realização do procedimento cirúrgico para correção da deformidade, é impossível atuar em
algum labor pela dificuldade em deambular
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No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Logo, considerando que o douto perito reputou existente a incapacidade total e definitiva, a
autora faz jus a parte autora a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

[...]

Com efeito, entendo, assim com o Juízo de origem, que o autor faz jus à
aposentadoria por invalidez, uma vez que o perito foi categórico ao atestar o caráter total e
permanente da incapacidade laborativa do autor.

O fato de a parte autora, porventura, vir a realizar cirurgia e, em consequência
dessa, poder a vir recuperar a capacidade laboral, não constitui, por si só, óbice
à concessão de aposentadoria por invalidez, haja vista que tal benefício tem
natureza precária e pode ser revisto em momento posterior, se aferido que a parte autora se
encontra capaz para realizar suas atividades laborais regulares.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à
parte autora, a partir de 05/07/2018, data do exame pericial, compensando-se os valores
recebidos a título de auxílio-doença no período. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000669544v11 e do código CRC 68842acf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008513-96.2018.4.02.5055/ES

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

RECORRIDO: JOSE CARLOS ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: WILLIAM FERNANDO MIRANDA (OAB ES009846)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir de 05/07/2018,
data do exame pericial, compensando-se os valores recebidos a título de auxílio-doença no
período. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento
de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760707v2 e do código CRC 8d780a40. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000661-58.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: JOELSON DOS SANTOS CARDOSO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "para condenar o réu a restabelecer o auxílio-doença
desde a data da cessação indevida, 17/11/2014, e a converter o benefício em aposentadoria
por invalidez desde a perícia, data 13/06/2019, com o pagamento de valores
atrasados, DESCONTADOS OS VALORES RECEBIDOS À TITULO DE BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL NO MESMO PERÍODO".

Em suas razões recursais (Evento 35), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) no caso, é patente a falta de interesse de agir, tendo em vista que o benefício em tela foi
cessado há 6 anos, sem que tenha havido qualquer requerimento administrativo recente, sendo
que o  autor inclusive é beneficiário de BPC desde 2018 em razão de decisão judicial
prolatada em outro feito, (ii) configura verdadeiro absurdo, que fere o direito constitucional
à ampla defesa do réu, o ajuizamento de ação requerendo o restabelecimento de benefício
cessado há 06 anos, (iii) é evidente que a situação fática vivida pela parte autora atualmente,
momento em que é avaliada pelo perito médico, não é a mesma de 6 anos atrás,  (iv) uma vez
que o requerimento é de auxílio-doença, benefício essencialmente concedido em caso de
incapacidade temporária, deveria ter a parte autora formulado requerimento administrativo
mais recente antes de ingressar com a presente ação judicial, a fim de possibilitar ao réu
averiguar suas condições de saúde naquele momento, (v) conforme pacífica jurisprudência,
configura verdadeiro cerceamento de defesa o ingresso de ação judicial quase 06 anos após o
requerimento administrativo, pelo que falece à parte autora interesse de agir na modalidade
interesse-necessidade, e (vi) em 26 de junho de 2018, foi publicado o Provimento Conjunto nº
TRF2-PRC-2018/00003 estabelecendo diretrizes à designação de perícias médicas nos
processos judiciais que envolvam benefícios previdenciários por incapacidade, sendo que,
diante do grave contingenciamento da dotação inicial destinada ao Plano Orçamentário de
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes no exercício de 2017, foram estabelecidas diversas
recomendações aos juízes, dentre elas a de se verificar todos os requisitos necessários à
concessão de benefícios previdenciários por incapacidade antes da designação de perícia
médica.

Contrarrazões de Evento 39.
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VOTO

O autor ajuizou esta ação em  4/4/2019 objetivando a concessão de auxílio-
doença "desde o primeiro requerimento":

(...) e) Julgue procedente o pedido inicial condenando a pagar Auxíliodoença desde 1º
Requerimento, descontando os valores comprovadamente pagos, a ser mantido enquanto
permanecer incapaz e/ou ser reabilitado para outra função que lhe garanta subsistência, ou
aposentar por invalidez, e ser acrescido de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8213/91,
tornando definitiva a Tutela de emergência; (...) 

Pela leitura da inicial, nota-se que ele afirma que recebeu auxílio-doença de
10/8/2014 a 17/11/2014 (NB 607.593.783-1) e que requereu o benefício por incapacidade
(sem sucesso) em 8/1/2015 (NB 609.138.497-3) e em 31/1/2019 (NB 626.572.309-3). Os
documentos acostados pelo INSS, todavia, destacam que houve requerimento de BPC em
5/4/2018 (NB 7038134923). 

A jurisprudência do STJ formulou o entendimento de que há prescrição em
relação ao pedido de concessão do benefício, quando decorridos mais de 5 anos do fato
gerador da indigitada obrigação de pagar, de modo a atingir o próprio fundo de direito
deduzido no requerimento administrativo em análise, nos termos do art. 103 da Lei
8.213/1991, c/c o art. 1º do Decreto 20.910/1932 e o art. 2º do Decreto-Lei 4.597/1942. Esta
TR também vem se posicionando nesse sentido, em consonância com a posição da Corte
Superior. 

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR
MORTE.   PRESCRIÇÃO   QUINQUENAL   DO   DIREITO   DE   AÇÃO.  PEDIDO
ADMINISTRATIVO FORMULADO QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO
DE AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
83/STJ DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

[...]

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, a
prescrição atinge o próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos
entre a morte do instituidor da pensão, servidor público estadual, e o ajuizamento da ação
em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte.  Com  efeito,  "a 
Corte  Especial deste Superior Tribunal de Justiça,  na  sentada  do  dia  16.10.2013,  quando
do julgamento do Embargos  de  Divergência  em  Recurso  Especial nº 1.164.224/PR, da
relatoria  da Ministra Eliana Calmon, firmou a compreensão de que 'a prescrição  atinge  o 
próprio fundo de direito quando transcorridos mais  de  05  (cinco)  anos  entre  a morte do
instituidor (servidor público  estadual)  e  o  ajuizamento  da  ação  em que se postula o
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reconhecimento  do  benefício  da  pensão  por  morte',  bem  como o entendimento  de que 'o
requerimento administrativo formulado quando já  operada a prescrição do próprio fundo
de direito não tem o poder de  reabrir o prazo prescricional'" (STJ, AgRg no REsp
1.398.300/MG, Rel. Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe  de
5/2/2014).  Em igual sentido: STJ, REsp 1.618.037/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 13/9/2016; AgRg no REsp 1.332.952/MG, Rel.  Ministro Ari
Pargendler, Primeira Turma, DJe de 7/3/2013. 3. Conforme o acórdão recorrido, o
falecimento da mulher do autor se deu em 8 de outubro de 1994 e o indeferimento do
requerimento administrativo se deu em 24 de novembro de 2001, ou seja, mais de cinco anos
do falecimento da servidora Maria Izaura de Souza Santos. Fica configurada neste caso a
prescrição do fundo de direito. [...] 6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1655723/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/05/2017, DJe 20/06/2017)

No caso dos autos, todavia, após a cessação do auxílio-doença em 17/11/2014, o
autor requereu o benefício em 8/1/2015 (NB 609.138.497-3) e em 31/1/2019
(NB 626.572.309-3) e a perícia administrativa não considerou a incapacidade laborativa à
época. 

A sentença determinou o restabelecimento de auxílio-doença desde a sua
cessação conforme os fundamentos a seguir:

(...) A parte autora recebeu benefício por incapacidade, NB 607.593.783-1, no período de
10/08/2014 a 17/11/2014 (EVENTO 25, OUT 2), o qual foi concedido administrativamente em
decorrência do reconhecimento de incapacidade em 10/08/2014, data da fratura na perna
causada por queda de bicicleta (SABI - evento 25, OUT 2).

A perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 12, diagnosticou incapacidade total e
permanente para o exercício de atividade laborativa desde a data do acidente de bicicleta,
afirmando o perito que "há deformidade física em membro inferior esquerdo, sequela da
fratura e osteomielite.  Há também quadro de deformidade congênita em pé direito com atrafia
muscular e limitação de movimentos em pé direito". Concluiu o perito que a lesão está
estabilizada e que o autor possui incapacidade total para o trabalho.

Nesse contexto, diante do laudo pericial judicial, bem como dos laudos médicos apresentados
nos autos, concluo que restou comprovado que o segurado apresenta incapacidade total e
definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral.

Por tal razão, faz jus a parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, que deverá
ser concedido desde a data da realização da perícia, quando foi efetivamente atestada a
incapacidade.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, verifico que a possuía, eis que recebeu
benefício de auxílio doença, NB 607.593.783-1, no período de 10/08/2014 a
17/11/2014 (EVENTO 25, OUT 2), o qual foi indevidamente cessado, tendo em vista que o
autor permanecia incapacitado. Por esta razão, o autor tem direito ao pagamento dos valores

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 77



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 517/670

5000661-58.2019.4.02.5003 500000680189 .V26 JES10515© JRJ17255

atrasados a título de auxílio doença desde a data da cessão indevida do NB 607.593.783-1, em
17/11/2014, até a véspera da perícia, realizada em 13/06/2019. A partir da data da perícia,
tem direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez.
Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a majoração em questão é devida em
favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou que
a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa à sua personalidade, nem
comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a situação vexatória, não
demonstrando a existência do dano alegado.

Por fim, constato que o autor está recebendo benefício assistencial 87/631.675.298-2, com
DIB em 05/04/2018, concedido judicialmente no processo 5000661-58.2019.4.02.5003, que se
encontra em faze de recurso. Como o LOAS é inacomulável com o benefício de aposentadoria
por invalidez, e sendo a aposentadoria mais vantajosa para o autor, o LOAS deve ser cessado
no momento da concessão da aposentadoria por invalidez, assim como devem ser descontados
dos valores atrasados a serem recebidos a título de benefício por incapacidade, os valores
recebidos a título de benefício assistencial.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o réu a restabelecer o auxílio-
doença desde a data da cessação indevida, 17/11/2014, e a converter o benefício
em aposentadoria por invalidez desde a perícia, data 13/06/2019, com o pagamento de valores
atrasados, DESCONTADOS OS VALORES RECEBIDOS À TITULO DE BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL NO MESMO PERÍODO. (...)

Como se observa, o autor não requereu o restabelecimento do benefício desde a
sua cessação em 17/11/2014, pois o pedido é bem claro para conceder auxílio-doença desde o
primeiro requerimento, no caso, em 8/1/2015 (NB 609.138.497-3), devendo ser essa a DIB,
pois, do contrário, haveria decisão extra petita.

Assim, considerando que de 8/1/2015 (DER) a 4/4/2019 (data do ajuizamento
do feito) não transcorreram mais de 5 anos, não há que se falar em prescrição do direito de
ação em relação a esse primeiro requerimento administrativo posterior à cessação do
benefício anterior.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixa a DIB em 8/1/2015 (NB 609.138.497-3), mantendo-se a sentença quanto aos demais
aspectos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é
cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000680189v26 e do código CRC 76adacef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000661-58.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: JOELSON DOS SANTOS CARDOSO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para fixa a DIB em 8/1/2015 (NB
609.138.497-3), mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em
custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais
no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e
vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760709v2 e do código CRC e4938529. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005523-75.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CLAUDECIR DOS SANTOS MARVILA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "restabelecer o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nº. 1256004496 à parte autora desde 24/09/2018 , com
início de pagamento na presente data (DIP)". Determinou a implantação do benefício em 30
dias sob pena de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento 33), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) no caso dos autos não há documentação médica que ateste efetiva incapacidade, muito
menos total e definitiva, (ii) o laudo da perícia judicial, elaborado
pela médica Isabella Lúcio Louzada, é extremamente lacônico e com conteúdo que se repete
em inúmeros processos, não merecendo credibilidade, o que motivou a apresentação de
impugnação por parte do INSS, (iii)  o relatório do exame físico/mental realizado na perícia
judicial é quase sempre sem descrição de situação grave, mas, contraditoriamente, a
conclusão quase sempre é pela existência de incapacidade total e definitiva, (iv)  a conclusão
foi genérica e apartada da realidade médica da parte autora, sem considerar as informações
dos laudos administrativos da autarquia, (v) o laudo judicial não se baseia em qualquer exame
recente, mas meramente no depoimento da parte autora e simplesmente desconsidera os
laudos administrativos, sem sequer analisar as anotações dos especialistas da autarquia, (vi)
a impugnação feita pelo INSS nestes autos foi indeferida com base em fatos ocorridos em
outros processos, (vii) trata-se de procedimento totalmente nulo e claramente ofensivo aos
princípios e garantias constitucionais, (viii) analisando o conjunto fático-probatório,
especialmente os laudos produzidos pelos peritos do INSS em comparação com o laudo
judicial, nota-se que não há incapacidade, estando o autor apto para suas atividades habituais
- que não são de risco -, não tendo crise recente nem qualquer forma de agudização, (ix) não
há qualquer razão, portanto, para se entender que o autor está incapacitado, quanto mais total
e definitivamente, razão pela qual se perfaz necessária a improcedência do pleito autoral, (x)
subsidiariamente, considerando o teor dos laudos administrativos, não rechaçados pela perícia
judicial, pugna pela concessão de auxílio-doença, com DIB na data da perícia judicial e
fixação de DCB na forma legal, e (xi) deve ser afastada a multa diária previamente fixada
para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estipulado, ou,
subsidiariamente, reduzi-la para R$50,00/dia, limitado a, no máximo, R$1.000,00.
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Contrarrazões de Evento 38.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.
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2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
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da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A sentença determinou o restabelecimento do benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nº 1256004496 à parte autora desde 24/09/2018.

O espelho do CNIS acostado aos autos demonstra que o autor recebeu auxílio-
doença de 14/8/2000 a 16/7/2002 e aposentadoria por invalidez de 17/7/2002 a 24/3/2000, em
razão de a perícia médica do INSS não ter constatado, em 22/7/2019, a incapacidade
laborativa que motivou o pagamento do benefício, conforme o parecer a seguir (Evento 13):

EXAME FÍSICO: EM BOM ESTADO GERAL, LUCIDO E ORIENTADO, JUIZO CRITICO E
RACIOCINIO LOGICO PRESERVADO, DISCURSO COERENTE, LOGORREICO, BONS
CUIDADOS DE HIGIENE PESSOAL , PERMANECE SO, MAS VEM ACOMPNHADO,
MARCHA ATIPICA, DEAMBULA NORMALMENTE, MANIPULA OS DOCUMENTOS COM
FACILIDADE. ROOMBERG NEGATIVO, SINAL PONTA-DEDO-NARIZ NEGATIVO.
MANTEM OS MEMBROS ELEVADOS SEM TREMORES, PENSAMENTO DE CURSO
ACELERADO E NORMAL, CALOSIDADES MANUAIS.

CONSIDERAÇÕES: APTO PARA A REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS.
PERICIADO COM QUADRO DE DOENÇA PSIQUIATRICA CRONICA ESTABILIZADA E
SEM SINAIS DE AGUDIZAÇÃO, SEM INTERNAÇÕES, SEM SURTOS RECENTES, NÃO
EXERCE ATIVIDADE DE RISCO.
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Para apurar o estado clínico do autor, foi realizada a perícia judicial, subscrita
em 21/1/2020 por médica perita, atestando que, por ser o autor, à época com 55 anos de
idade, portador de transtorno de personalidade com instabilidade emocional, ele estaria
total e definitivamente incapacitado para o labor habitual de lavrador.

Concluiu a perita que, apoiada nos documentos médicos anexados aos autos, é
possível concluir que o autor é portador de transtorno de personalidade com instabilidade
emocional, apresentando alterações importantes ao exame físico e mental e aos documentos
médicos. 

Com a inicial, o autor apresentou os laudos médicos, subscritos em 29/5/2019 e
2/10/2019 por psiquiatra, atestando que estaria em acompanhamento desde 1998,
sendo  portador de crises de agitação psicomotora, vivências e atitudes alucinatórias,
crises delirantes, descontrole, comportamento agressivo, sem crítica dos seus atos.

Apresentou também o relatório médico, relativo ao período de 1/10/2003 a
10/9/2018, demonstrando o tratamento com psiquiatra.

 Ainda, juntou o laudo médico, subscrito em 8/5/2014, atestando quadro
psicótico de evolução crônica de controle medicamentoso muito complexo por prazo
indeterminado.

Juntou, em seguida, o laudo médico, subscrito em 10/9/2018 por psiquiatra,
atestando que, desde 1998, vem sendo atendido com atitutudes e vivências alucinatórias,
delírios de grandeza, percepções delirantes.

Como se observa, embora o parecer da perita esteja bastante superficial e não
tenha sido elaborado por médico especialista em psiquiatria, os documentos médicos
apresentados pelo autor são suficientes para infirmar o laudo da perícia administrativa, que,
assim como o judicial, também é lacônico, e demonstrar a incapacidade laborativa, em
especial o laudo médico de 2/10/2019 evidenciando crises de agitação psicomotora,
vivências e atitudes alucinatórias, crises delirantes, descontrole, comportamento
agressivo, sem crítica dos seus atos.

A respeito da idoneidade da médica  nomeada pelo juiz a quo, nota-se que a
nomeação ocorreu antes da contestação do INSS, que, em sua defesa, não impugnou a
designação da perita, restando preclusa, portanto, a questão (só impugnou a nomeação da
perita após ela juntar o laudo pericial desfavoráveis aos interesses da autarquia
previdenciária). Não obstante, os elementos dos autos, por si sós, indicam a incapacidade do
autor. 

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento de
aposentadoria por invalidez. 
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Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa diária arbitrada na sentença para R$100,00 (cem reais). Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte
for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000673723v21 e do código CRC 16d7a620. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005523-75.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CLAUDECIR DOS SANTOS MARVILA (AUTOR)
ADVOGADO: BERNARD PEREIRA ALMEIDA (OAB ES016398)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária arbitrada
na sentença para R$100,00 (cem reais). Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760711v2 e do código CRC efd62fff. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001448-90.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GENILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CURTY (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "restabelecer o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nº. 5067930469 à parte autora desde 17/09/2018, com
início de pagamento na presente data (DIP)". Determinou também a implantação do
benefício em 30 dias sob pena de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento 41), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) no laudo  judicial, o perito assevera que a incapacidade laborativa da parte autora é
temporária, devendo ser reavaliada em 1 ano, (ii) assim, o benefício adequado é o auxílio-
doença em que o INSS possa agendar perícia administrativa para averiguar a continuidade da
incapacidade laborativa do segurado, deixando a cargo deste a intenção de submeter-se, ou
não, a tratamento cirúrgico, (iii) a concessão de aposentadoria por invalidez com base na
premissa de que indiretamente o autor seria compelido a operar causa o efeito inverso, pois
inibe-o de se submeter a um procedimento médico indicado para melhoras de sua saúde,  que
é mais grave ainda, (iv) dessa forma, considerando o acervo probatório, a parte autora não faz
jus ao benefício aposentadoria por invalidez, mas somente ao auxílio-doença pelo prazo de 1
ano a partir de sua implantação, (v) deve ser cancelada a multa diária previamente fixada para
o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, na remota hipótese de
manutenção das astreintes, a  redução do valor para R$50,00/dia, limitado a, no máximo,
R$1.000,00.

Contrarrazões de Evento 45.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).
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 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
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os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora, atualmente com 47 anos de idade, ajuizou esta ação em
10/4/2019 requerendo o restabelecimento da aposentadoria por invalidez cessada em
17/9/2018 (manteve-se o pagamento de mensalidades de recuperação até 17/3/2020). Consta,
nos autos, que o benefício perdurou de 24/2/2005 a 17/3/2020 (Evento 8).

Const, nos autos, que a perícia administrativa, em 17/9/2018, submeteu a autora
a exame clínico, o qual motivou o cancelamento da aposentadoria por invalidez, conforme
informações extraídas do SABI (Evento 8):

"CID F200: esquizofrenia paranoide

Exame físico: Lúcida e orientada, bom estdo geral, marcha normal, bons cuidados pessoais,
não relata fobias, isolamento social, ideias de ruína ou alterações da sensopercepção, juízo
crítico preservado, pensamento organizado, ativa nos gestos e na fala, fácies atípica, força,
tônus e trofismo muscular preservados universalmente.

Conclusões: Segurada no momento sem sinais de depressão grave, incapacitante para o
trabalho como dona de casa e lavradora."

A perícia judicial, por sua vez, realizada em 18/8/2019 por médico especialista
em medicina do trabalho, atestou que, por ser a autora portadora de EPISÓDIO
DEPRESSIVO GRAVEM SEM SINTOMAS PSICÓTICOS, ANSIEDADE
GENERALIDADE e TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO, estaria total e
temporariamente incapacitada para exercer a atividade de trabalhadora rural (atividade
que exercia antes da aposentação).

Destacou o perito que (i) a autora, desde 23/8/2018, apresenta epilepsia e
transtorno mental, em acompanhamento por psiquiatra, sem condições laborativas, (ii)
desde 24/5/2019, ela apresenta quadro depressivo grave, vivenciando ideias e
planejamento suicida, sem conseguir realizar atividades mínimas usuais do lar, ficando
isolada a maior parte do tempo, demandando supervisão dos familiares, pelo risco que
corre, como também outros transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a
doença física, com episódio depressivo grave sem sintomas psicóticas, ansiedades
generalizadas, transtorno obsessivo-compulsivo, (iii) a doença teve progressão
(agravamento das patologias), (iv) a autora está incapacitada desde 24/5/2019 em razão do
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laudo médico emitido nessa data, (v) ao exame físico, a autora apresentou-se com bom estado
geral, (vi) ao exame psíquico, apresentou-se com autocuidados preservados,
atitude indiferente, pensamento com curso normal e ideias com conteúdo depressivo,
humor depressivo e ansioso, psicomotricidade lentificada, memória imediata e recente e
remota prejudicadas, pragmatismo prejudicado, crítica do estado mórbido encontra-se
prejudicada, (vii) não houve simulação, sendo realizados testes para avaliar possíveis
queixas ou sinais de dissimulação, através do exame psicopatológico minucioso buscando
identificar quaisquer incoerências nas respostas, atitudes e comportamentos que pudessem
demonstrar qualquer tentativa de simulação ou exacerbação de sintomas, e (viii) a autora deve
submeter-se a tratamento por 1 ano, quando será necessária uma reavaliação.

Como se observa, a perícia, baseada nos laudos médicos apresentados pela
autora, subscritos por psiquiatra, demonstra que a autora, na data da cessação do benefício,
estava incapacitada para retornar ao labor que exercia antes da aposentação, inclusive para
realizar atividades típicas do lar. A perícia do INSS, todavia, baseou-se apenas na consulta,
sem analisar os laudos médicos emitidos pelo psiquiatra com o qual a autora mantém
tratamento clínico, sem também realizar exame criterioso.

Nota-se que o perito não fez prognóstico de cura/recuperação da autora, apenas
estimando o prazo de 1 ano para uma nova avaliação após tratamento. 

Assim, pode-se concluir que a autora permanece total e defitivamente
incapacitada para retornar ao labor neste momento ou em momento futuro, mesmo porque se
nota, pelas conclusões da perícia, que o estado clínico se agravou com o tempo (não houve
regressão dos sintomas). 

Não obstante, o INSS tem a prerrogativa de submeter os segurados à perícia a
cada 2 anos em caso de benefício por incapacidade de longa duração. Ou seja, trata-se de
benefício precário, salvo em casos específicos.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
autarquia previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
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No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa diária arbitrada na sentença, em caso de descumprimento da medida
liminar, em R$100,00 (cem reais). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados
Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675164v31 e do código CRC c187bcc9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001448-90.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GENILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CURTY (AUTOR)
ADVOGADO: GLEIS APARECIDA AMORIM DE CASTRO (OAB ES011368)
ADVOGADO: ERALDO AMORIM DA SILVA (OAB ES008678)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária arbitrada
na sentença, em caso de descumprimento da medida liminar, em R$100,00 (cem reais). Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários
sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte
for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760713v2 e do código CRC 3233cbb8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006651-33.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GERALDO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez, com DIB em 01/03/2019 e DIP na presente data". Determinou implantação do
benefício, no prazo de 30 dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em suas razões recursais (Evento 29), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) não há documentação médica que ateste a efetiva incapacidade, total e definitiva, (ii)
o laudo da pericial judicial, da lavra da médica Isabella Lucio Louzada, é extremamente
lacônico e com conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade,
(iii) nos laudos da perita, a descrição do exame físico/mental é quase sempre sem exposição
de situação grave, mas a conclusão quase sempre é no sentido de haver incapacidade total e
definitiva, (iv)  deve ser determinada a realização de nova perícia, com profissional diverso
da médica Isabella Lucio Louzada, ou complementada à existente, depois de intimada a parte
para apresentar novos exames, a fim de comprovar, de fato, se existe incapacidade, (v) foi
feito um levantamento de laudos periciais da médica Isabella Lucio Louzada, no qual se
constatou que a conclusão foi total ou parcialmente favorável à parte autora em 97,75% do
total, (vi) uma prova que se diz técnica, como a perícia médica, só pode ser realizada se
existirem o mínimo de elementos, sobretudo atuais, capazes de autorizar uma conclusão
segura, (vii) há ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes fosse
intimado e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer espontaneamente,
(viii) é notório o volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias condições de
trabalho encontradas no INSS, sendo assim inviável a aplicação de multa nesse montante,
cujo prosseguimento acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados
em detrimento de todos os outros e (ix) deve ser afastada a multa cominada, eis que, como
demonstrado, não houve resistência que justifique sua fixação.

Contrarrazões de Evento 30.

IDADE  64 anos.
PROFISSÃO  Operador de roçadeira.
DOENÇA(S)  Amputação traumática combinada de partes de dedos associada a outras

partes do punho e da mão.
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VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
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Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 04/12/2019 requerendo o restabelecimento de
auxílio-doença desde a cessação, em 28/02/2019, e sua conversão em aposentadoria por
invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 05/07/2018 a 28/02/2019 (Evento
9).

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 12/12/2018  Laudo médico, informando que foi submetido a fisioterapia no período de

22/08/2018 a 12/12/2018, devido a lesão na mão direita por trauma no
trabalho. Sofreu amputação do 5º quirodáctilo, com dor e limitação de
movimentos em todos os dedos e metacarpos, foi submetido à
hidroterapia, crioterapia, termoterapia e cinesioterapia, sendo orientado a
manter os exercícios domiciliares e as atividades da vida diária para
complementação da recuperação.

 08/10/2018  Laudo médico, informando que iniciou tratamento fisioterápico
em 22/08/2018, devido a lesão na mão direita com amputação do
5º quirodáctilo, com comprometimento dos movimentos dos dedos e mão.
Está realizando hidroterapia e cinesioterapia, e apresenta dor e limitação
articular.

 04/07/2018 e
10/10/2018

 Laudo médico, informando história de acidente do trabalho com roçadeira,
com amputação do quinto dedo da mão direita e lesão extensa da mão, em
30/05/2018. Foi submetido a tratamento cirúrgico e retalho para cobertura
de coto de amputação no quinto metacarpo, encontra-se ainda com rigidez
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da mão e deve permanecer afastado das atividades laborais por
aproximadamente dois meses.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 19/02/2020, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de amputação
traumática combinada de partes de dedos associada a outras partes do punho e da mão,
estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) ao exame físico, observa que o autor não possui o 5º
quirodáctilo da mão direita e apresenta rigidez dos dedos, mão em garra e ausência de força,
(ii) o periciado é portador de amputação traumática combinada de partes de dedos
associada a outras partes do punho e da mão, (iii) a lesão da qual o autor é portador não
decorre do trabalho exercido, (iv) há incapacidade laborativa, em caráter total e
definitivo, (v) a data provável de início da doença, bem como da incapacidade, é de
30/05/2018, (vi) havia incapacidade entre a data de cessação do benefício administrativo e a
data da realização da perícia judicial, (vii) o examinado não está apto para o exercício de
outra atividade profissional ou para reabilitação, (viii) a conclusão pericial foi baseada no
exame físico realizado e nos documentos médicos apresentados, e (ix) o autor está realizando
tratamento, o qual é oferecido pelo SUS e deve ser mantido por tempo indeterminado.

Intimado a respeito do laudo pericial, o INSS não se manifestou.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte recorrente não
indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto,
de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo laudo pericial.

A respeito da idoneidade da médica nomeada pelo juiz, nota-se que o INSS, em
sua contestação, não impugnou tal nomeação, sendo que nem mesmo impugnou o laudo
emitido pela profissional, restando, portanto, preclusa a matéria. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ocorre que os documentos médicos apresentados, na inicial, confirmam que o
autor apresenta dor e limitação articular na mão direita, e que realizou diversos tratamentos
fisioterápicos. Em que pese o laudo médico mais recente, datado de 12/12/2018, informe que
o autor deve manter os exercícios domiciliares e as atividades da vida diária para
complementação da recuperação, não há indicação de retorno às atividades laborativas.
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Não obstante, observa-se que a atividade habitual do autor, de operador de
roçadeira (Evento 1), consiste no corte de grama e arbustos com máquina pesada e apresenta
riscos, de modo que o autor não mais poderia exercê-la com o quadro clínico que apresenta,
de amputação de parte da mão direita.

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador  é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual. No caso, o autor possui 64 anos, possui baixa escolaridade (ensino
fundamental incompleto) e possui limitação que prejudica o desempenho de atividade
profissional habitual. Com tais elementos, não há dúvida de que o autor faz jus à
concessão da aposentadoria por invalidez, pois não há nenhuma possibilidade de ser
reabilitado para outra atividade profissional compatível com o seu estado clínico atual. 

Desse modo, faz jus o autor ao benefício de aposentadoria por invalidez,
conforme disposição sentencial.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário. 

Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em
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honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000700290v18 e do código CRC aaf0c32b.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006651-33.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GERALDO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma
vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760717v2 e do código CRC 29f6c169. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006978-75.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SANDREA NOBRE BENEVIDES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o acréscimo do percentual previsto no caput
do art. 45 da Lei nº. 8.213/91 sobre o valor do benefício de aposentadoria por invalidez com
DIB em 22/06/2017 e DIP na presente data". Determinou ainda a implantação do benefício
em 30 dias corridos sob pena de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento x), a parte recorrente alega, em síntese, que (i)
 não há documentação médica que ateste a efetiva incapacidade, total e definitiva, (ii) o laudo
da pericial judicial, da lavra da médica Isabella Lucio Louzada, é extremamente lacônico e
com conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade, (iii) nos
laudos da perita, a descrição do exame físico/mental é quase sempre sem exposição de
situação grave, mas a conclusão quase sempre é no sentido de haver incapacidade total e
definitiva, (iv) a parte autora juntou apenas receituários médicos e parcos atestados que, em
hipótese alguma, permitem chegar à mesma conclusão da perita, (v) deve ser determinada a
realização de nova perícia, com profissional diverso da médica Isabella Lucio Louzada, ou
complementada à existente, depois de intimada a parte para apresentar novos exames, a fim
de comprovar, de fato, se existe incapacidade, (vi) foi feito um levantamento de laudos
periciais da médica Isabella Lucio Louzada, no qual se constatou que de 757 laudos, a
conclusão foi total ou parcialmente favorável à parte autora em 740 laudos, o que representa
97,75% do total, (vii) há ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que
antes fosse intimado e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente, (viii) é notório o volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias
condições de trabalho encontradas no INSS, sendo assim inviável a aplicação de multa nesse
montante, cujo prosseguimento acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos
segurados em detrimento de todos os outros, e (ix) deve ser afastada a multa cominada, eis
que, como demonstrado, não houve resistência que justifique sua fixação.

Contrarrazões de Evento 37.

IDADE  41 anos.
PROFISSÃO  Lavradora.
DOENÇA(S)  Sequela de acidente vascular encefálico, hemiplegia à direita e
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hipertensão essencial.

VOTO

Dos fatos

A autora ajuizou esta ação em 12/12/2019 requerendo a concessão do acréscimo
de 25% no valor da aposentadoria por invalidez em razão da dependência de terceiros.
Consta, nos autos, que recebe aposentadoria por invalidez desde 22/06/2017 (Evento 13).

Com a inicial, a autora apresentou, dentre outros, os seguintes documentos
médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 29/11/2019  Laudo médico, informando que teve episódio de AVE isquêmico, com

consequente sequela de hemiparesia à direita e tremores em mão direita.
 16/07/2019  Laudo médico, atestando que é portadora de sequelas motoras e tremor em

membro superior direito, após trombose de seios venosos cerebrais,
necessitando de cuidados constantes.

 06/09/2018  Laudo médico, informando que foi vítima de trombose com sequela física,
estando em tratamento medicamentoso sem resultados satisfatórios.

A perícia judicial (Evento 17), por sua vez, elaborada em 31/01/2020, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora foi vítima de acidente
vascular encefálico e necessita da assistência de terceiros para as atividades diárias.

Destacou a perita que (i) ao exame físico, a autora apresenta fala com disfemia,
membros direitos com hemiplegia e redução da força e membro superior direito com
tremores, (ii) a examinada é portadora de sequela de acidente vascular encefálico e
hemiplegia à direita, além de hipertensão essencial, (iii) há incapacidade total e definitiva,
(iv) a data de início da incapacidade coincide com a data de início da doença, qual seja
01/04/2017, (v) a autora necessita de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias, desde o início da incapacidade, (vi) a examinada está realizando
tratamento, o qual deve ser mantido por tempo indeterminado.

Intimado a respeito do laudo pericial, o INSS apresentou a petição de Evento 24
apenas reiterando os termos da contestação, sem impugnar a perícia.

Da fundamentação
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O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa deve ser acrescido de 25% (art. 45 da Lei 8.213/1991). A lei não
exige que essa assistência seja prestada por alguém da família ou por pessoa remunerada com
essa finalidade nem faz restrições quanto a esse aspecto, não cabendo ao intérprete fazê-lo. O
Anexo I do Regulamento da Previdência Social apresenta a relação das situações em que o
aposentado por invalidez tem direito ao referido acréscimo de 25%. Entende-se, entretanto,
que se trata de rol exemplificativo.

A  Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
decidiu, na sessão do dia 9/10/2016 (Processo 50045061820114047107), que o acréscimo de
25% na aposentadoria por invalidez pode ser concedido, mesmo sem o pedido estar explícito
na inicial; para tanto, é necessário que a perícia comprove que o segurado necessite de ajuda
permanente de terceiros.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, o INSS não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo laudo pericial. 

A respeito da idoneidade da médica nomeada pelo juiz, nota-se que o INSS, em
sua contestação, não impugnou tal nomeação, sendo que nem mesmo impugnou o laudo
emitido pela profissional, restando, portanto, preclusa a matéria. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Além disso, os documentos médicos apresentados, na inicial, corroboram a
perícia ao informar a necessidade da assistência permanente de terceiros. O laudo médico,
datado em 16/07/2019, é claro ao informar que a autora necessita de cuidados constantes.

Desse modo, faz jus a autora a concessão da majoração de 25% ao benefício
previdenciário nº 628.837.439-7, desde a concessão, em 22/06/2017.

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível
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com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do
valor médio de um benefício previdenciário.

Deste modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir para R$100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente
e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995). 

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000660821v10 e do código CRC 7ddfcff3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006978-75.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SANDREA NOBRE BENEVIDES (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA (OAB ES012418)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir para R$100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma
vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760719v2 e do código CRC fc111344. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006524-95.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: AMARILIO NASCIMENTO DE LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença
à parte autora (NB 6248402845), desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente
podendo ser cessado após a constatação da plena capacidade por perícia realizada
independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação.

Em suas razões recursais (Evento 27), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a conclusão do jurisperito quanto à incapacidade temporária do autorrecorrido carece de
subsídios médicos a lhe dar suporte, (ii) não há qualquer elemento recente nos autos, a saber,
exame médico para dar suporte a referida conclusão de incapacidade, (iii) no exame mental
do autor-recorrido a própria jurisperita nada encontrou de anormal a justificar a suas queixas
ou mesmo que as evidenciassem, (iv) nada justifica, portanto, a conclusão pericial de
incapacidade no autor-recorrido, ainda que temporária, (v) a sentença determinou a
manutenção do auxílio-doença mediante o afastamento da regra prevista no art. 60, §§ 8º e 9º,
da Lei 8.213/91 mas, antes mesmo da edição da Medida Provisória 767/2017, o Conselho
Nacional de Justiça já havia editado a Recomendação Conjunta 01, de 15 de dezembro de
2015, que dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que
envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-
doença e auxílio-acidente, (vi) não há razoabilidade e proporcionalidade na multa por
descumprimento previamente fixada.

Contrarrazões de Evento 33.

IDADE 54 anos
PROFISSÃO Lavrador
DOENÇA(S) Traumatismo cerebral difuso

VOTO
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Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 
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O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 27/11/2019 requerendo o restabelecimento de
auxílio-doença desde 1/8/2019 e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 30/8/2018 a 1/8/2019 (Evento 8, OUT3).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
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6/9/2019  Laudo médico atestando paciente com quadro de alcoolismo e tabagismo
que no mês de junho de 2018 sofreu queda durante colheita de café com
traumatismo no crânio. Em 30/8/2018, foi submetido a Tomografia
computadorizada do crânio e foi constatado hematoma sub-dural crônico à
direita, com cefaléia e hemiparesia a esquerda. Foi operado em 30/8/2018 e
parmenceu internado por 14 dias na Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim. Foi submetido a Tomografia computadorizada do
crânio de controle pós operatório e mapeamento cerebral computadorizado.
Desde então permanece em uso de Tegretol, Omeprazol, Complexo B e
Tylenol. O paciente permanece em tratamento neurológico.

A perícia judicial (Evento 13), por sua vez, elaborada em 11/2/2020, por
médica especialista em Medicina do Trabalho, concluiu que o autor era portador de
traumatismo cerebral difuso e estava temporariamente incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou a perita que (i) o autor se queixa de dores de cabeça, (ii) é portador de
traumatismo cerebral difuso, (iii) está incapacitado desde Junho/2018, (iv) estima-se um
prazo de 6 meses de tratamento para sua reabilitação.

Ora, apesar da conclusão da perita de que o autor apresentava alterações
importantes ao exame físico e mental, não há, no autos qualquer documento médico
particulares que sustente essa conclusão.

Pelo contrário, o laudo médico particular juntado no Evento 1, LAUDO7
informa realização de procedimento cirúrgico em agosto de 2018, realização de tomografia no
pós-cirúrgico e apenas tratamento em seguida. Além disso, de acordo com o exame mental
atual da perita, o autor apresentava-se com aparência preservada, atitude preservada, atenção
preservada, senso percepção preservada, memória preservada, orientação preservada,
consciência preservada, pensamento preservada, linguagem preservada, inteligência
preservada e humor preservado.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

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

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento e julgar
improcedente o pedido do autor, sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela
antecipada e revogada, nos termos do entendimento acima. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000677612v15 e do código CRC 8a1f563e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006524-95.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: AMARILIO NASCIMENTO DE LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: LIRIE DE OLIVEIRA PRUCOLI (OAB ES016765)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento e julgar improcedente o pedido do autor,
sem a cobrança das parcelas pagas a título de tutela antecipada e revogada, nos termos do
entendimento acima. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760727v2 e do código CRC bffff851. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000391-03.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO DE CASTRO SIMPLICIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez à parte autora, desde 08/01/2020, com DIP na presente data". Determinou
ainda a implantação do benefício em 30 dias corridos sob pena de multa diária de R$500,00.

Em suas razões recursais (Evento x), a parte recorrente alega, em síntese, que
 (i)  não há documentação médica que ateste a efetiva incapacidade, total e definitiva, (ii)
o laudo da pericial judicial, da lavra da médica Isabella Lucio Louzada, é extremamente
lacônico e com conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade,
(iii) nos laudos da perita, a descrição do exame físico/mental é quase sempre sem exposição
de situação grave, mas a conclusão quase sempre é no sentido de haver incapacidade total e
definitiva, (iv) a parte autora juntou apenas receituários médicos e parcos atestados que, em
hipótese alguma, permitem chegar à mesma conclusão da perita, (v) deve ser determinada a
realização de nova perícia, com profissional diverso da médica Isabella Lucio Louzada, ou
complementada à existente, depois de intimada a parte para apresentar novos exames, a fim
de comprovar, de fato, se existe incapacidade, (vi) foi feito um levantamento de laudos
periciais da médica Isabella Lucio Louzada, no qual se constatou que de 757 laudos, a
conclusão foi total ou parcialmente favorável à parte autora em 740 laudos, o que representa
97,75% do total, (vii) há ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que
antes fosse intimado e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente, (viii) é notório o volume de serviço, a falta de funcionários e as precárias
condições de trabalho encontradas no INSS, sendo assim inviável a aplicação de multa nesse
montante, cujo prosseguimento acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos
segurados em detrimento de todos os outros e (ix) deve ser afastada a multa cominada, eis
que, como demonstrado, não houve resistência que justifique sua fixação.

Contrarrazões de Evento 34.

IDADE  53 anos.
PROFISSÃO  Polidor.
DOENÇA(S)  Hipertensão essencial e outros tipos especificados de diabetes mellitus,

sem complicações.
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VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
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Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.
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O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 27/10/2020 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde o requerimento administrativo, em 08/01/2020, e sua conversão em
aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 23/09/2015 a
02/02/2018, 20/11/2018 a 17/03/2019 e 12/12/2018 a 24/03/2019 (Evento 9).

Com a inicial, o autor não apresentou documentos médicos contemporâneos ao
requerimento administrativo. Dentre os laudos juntados, são mais recentes os seguintes
documentos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 24/05/2016  Laudo médico, informando quadro de hipertensão arterial sistêmica grave,

estando em tratamento com nefrologista, apresenta ainda quadro de
ginecomastia bilateral pelo uso de espironolactona e dores lombares, além
de demonstrar discopatia degenerativa à palpação da coluna. Há solicitação
de afastamento das atividades laborativas, habitual ou em treinamento.  

 19/09/2016  Exame de raio-x do tórax, demonstrando apenas aspectos normais e
preservados. 

 20/02/2017  Exame de ressonância magnética da coxa direita, concluindo pela
normalidade de todos os aspectos.

A perícia judicial (Evento 12), por sua vez, elaborada em 06/03/2020, por
médica especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de hipertensão
essencial e outros tipos especificados de diabetes mellitus, sem complicações, estando
incapacitado para o trabalho habitual.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 83



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 559/670

5000391-03.2020.4.02.5002 500000677611 .V19 JESX51455© JRJ17255

Destacou a perita que (i) ao exame físico, o autor apresentou distrofia nas
regiões jugal, pressão arterial em 170x100 mmhg, frequência cardíaca de 65 bpm e sistema
cardíaco com ritmo regular em 2 tempos, (ii) o examinado é portador de hipertensão
essencial e outros tipos especificados de diabetes mellitus, sem complicações, (iii) há
incapacidade total e definitiva, (iv) a data provável de início da doença que acomete o
autor é de setembro de 2016, bem como a da incapacidade, (v) a incapacidade é
decorrente do agravamento da doença, (vi) o periciado não está apto para o exercício de outra
atividade profissional ou para reabilitação, (vii) a conclusão pericial foi baseada no exame
físico realizado e nos documentos médicos apresentados, (viii) o periciado está realizando
tratamento, o qual não é oferecido pelo SUS e deve ser mantido por tempo indeterminado, e
(ix) o examinado apresenta limitações funcionais para a realização de esforço físico e
repetitivo.

Intimado a respeito do laudo pericial, o INSS apresentou a petição de Evento
19 apenas reiterando os termos da contestação.

Pela leitura do parecer da perita, nota-se que, apesar de não realizado um exame
físico criterioso, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados.

O juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte recorrente não
indicou qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto,
de requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo laudo pericial.

A respeito da idoneidade da médica nomeada pelo juiz, nota-se que o INSS, em
sua contestação, não impugnou tal nomeação, sendo que nem mesmo impugnou o laudo
emitido pela profissional, restando, portanto, preclusa a matéria. 

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da
sentença, não se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao
devido processo legal.

Ocorre que os documentos médicos apresentados, na inicial, não são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante. Os documentos apresentados estão
compreendidos no período em que se encontrava em gozo do benefício por incapacidade,
sendo que os exame mais recentes, de raio-x do tórax, datado de 19/09/2016, e de ressonância
magnética da coxa direita, datado de 20/02/2017, demonstram todos os aspectos dentro da
normalidade. 

Bem como, em resposta ao quesito 15 (Evento 12), a perita informa que o autor
realiza tratamento, contudo, não foi apresentado qualquer documento recente que
indique acompanhamento médico. 
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Não obstante, a perita se contradiz ao informar, em resposta aos quesitos 8 e 9,
que tanto a data de início da doença quanto da incapacidade são de setembro de 2016, e
posteriormente informar, em resposta ao quesito 10, que a incapacidade é decorrente do
agravamento da doença. 

Observa-se ainda que, por ocasião da perícia, foram constatadas as doenças
de hipertensão essencial e outros tipos especificados de diabetes mellitus, sem complicações,
que não são, por si só, incapacitantes.

Dessa forma, não há nos autos comprovação de que a parte autora esteja
incapacitada para o trabalho habitual.

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o
direito ao benefício previdenciário, haja vista que, como se sabe, o que deve ser demonstrada
é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode
confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

De acordo com a Súmula 77/TNU, "o julgador não é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a
sua atividade habitual".

Cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora
está autorizada a requerer novo requerimento administrativo, não havendo que se falar em
coisa julgada. 

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

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para
julgar improcedente os pedidos e determinar a revogação do benefício ora concedido. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ)
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000677611v19 e do código CRC 8cca784e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000391-03.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ANTONIO DE CASTRO SIMPLICIO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente os pedidos e
determinar a revogação do benefício ora concedido. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (com a aplicação do entendimento
da Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760736v2 e do código CRC 9c0d20f7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013600-76.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: IORLANY DOMINGUES ROCHA MELO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença (Evento 46) que
julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença.

Ainda, ao determinar a implantação do benefício, foi arbitrada multa de R$
100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base no art. 537 do CPC,
com incidência a partir do dia seguinte ao término do prazo assinalado para cumprimento pela
APSADJ.

Em suas razões recursais (Evento 51), o INSS alega, em síntese, ausência de
razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a Autarquia
Previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente

Contrarrazões de Evento 59.

VOTO

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, verifica-se razoável o valor da multa diária cominada pela
sentença (R$ 100,00), de modo que não merece retoques.
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Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da parte dispositiva

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000668050v3 e do código CRC 281eb0a1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013600-76.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: IORLANY DOMINGUES ROCHA MELO (AUTOR)
ADVOGADO: JORDANNA DE SOUZA ALVARENGA (OAB ES029816)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760740v2 e do código CRC 49f20ed6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000545-86.2018.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MARGARIDA RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a restabelecer auxílio-doença à
parte autora a partir da data da cessação (17/07/2018 - Evento 27, OUT1), descontando o
benefício pago no período de 08/08/2019 a 14/10/2019 (Evento 57, PET1), mantendo-se o
pagamento do benefício pelo menos até a reabilitação/recuperação da parte autora, com
pagamento dos atrasados".

Em suas razões recursais (Evento 65), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) verifica-se que a autora requereu benefício por incapacidade que foi cessado porque a
perícia médica do INSS não constatou a capacidade laborativa, entretanto, apesar do laudo da
perícia judicial realizada em 11/2018 ter afastado a incapacidade, a sentença julgou
procedente em parte o pedido e determinou o pagamento do benefício por incapacidade desde
a DCB em 17/7/2018, (ii) a autora, em virtude de nova incapacidade, recebeu
administrativamente auxílio-doença entre DIB 08/08/2019 e DCB 14/10/2019, (iii) com
efeito, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, entretanto, para que possa afastar as
conclusões alcançadas pelo perito deverá demonstrar em que ponto o perito  falhou, bem
como demonstrar que a conclusão pericial deverá ser substituída por robusto conjunto
probatório em sentido contrário, (iv) não cabe substituir o laudo pericial confeccionado por
auxiliar de confiança do juízo por laudos particulares, e (v) ainda, não se pode descurar
que, in casu, está-se questionando ato administrativo que havia indeferido a concessão do
auxílio-doença, o qual, como todo ato administrativo, goza de presunção de legalidade e
legitimidade, somente podendo ser desconsiderado mediante robusta prova em seu desfavor,
o que, conforme visto, não é o caso.

Contrarrazões de Evento 70.

VOTO

Da fundamentação
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Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
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para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

Do caso concreto

A autora, atualmente com 56 anos de idade,  ajuizou esta ação em 19/7/2018
requerendo a concessão de auxílio-doença desde o "primeiro requerimento" até que seja
restabelecida a condição de trabalho ou até que seja reabilitada para outra atividade que lhe
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garanta subsistência, ou converte-o em aposentadoria por invalidez. Na inicial, alega que
recebeu auxílio-doença de 25/7/2017 a 17/7/2018 (NB 619.495.884-0), sendo negado o
pedido de prorrogação.

A perícia judicial, realizada em 20/11/2018, atestou que, embora a autora fosse
portadora de câncer gástrico prévio e esofagite, não estava incapacitada para a última
atividade laboral que exerceu (servente).

Destacou o perito que (i) ao exame físico, ela se apresentou em bom estado
geral, reflexos preservados, ausência de edema periférico, expansibilidade pulmonar
preservada, abdômen flácido, sem defesa, sem massas palpáveis, com dor à palpação em
epigástrio, sinais de Murphy, Blumberg e Piparoti negativos, cicatriz cirúrgica mediana bem
consolidada. fígado palpável a 2 cm de rebordo costal direito, com bordas regulares e lisas,
marcha atípica, (ii) na perícia, a autora queixou-se de dor epigástrica e intolerância para
carregar peso, (iii) não há incapacidade para suas atividades, haja vista ausência de
alterações importantes ao exame físico atual e aos documentos médicos apresentados, (iv) ela
fez cirurgia em julho de 2017, quimioterapia e radioterapia, usando medicação
analgésica no momento e o quadro está compensado, sem necessidade de outros
tratamentos, podendo manter acompanhamento médico e tratamento pelo SUS, se preciso, e
(v) a autora não apresenta incapacidade ou redução de capacidade para suas atividades
habituais de servente de limpeza, pois não há alterações importantes ao exame físico atual e
aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou em data
anterior  à perícia, quando afastada, mas sem receber benefício, sendo que as suas patologias
mostram-se compensadas com o tratamento já realizado e não há impedimentos,
podendo combinar o uso da medicação informada com o labor, sem prejuízos. 

Como se observa, a perícia não concluiu pela incapacidade laborativa da autora
na data do exame pericial, todavia a sentença, com base nos demais documentos dos autos,
chegou à conclusão de que o estado incapacitante da autora é manifesto desde a cessação do
benefício em 17/7/2018, conforme fundamentos a seguir:

(...) A autora recebeu benefício por incapacidade nos períodos de 25/07/2017 a 17/07/2018
(Evento 27, OUT1) e de 08/08/2019 a 14/10/2019 (Evento 57, PET1).

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do Evento 19, LAUDO1,
diagnosticou Câncer Gástrico Prévio e Esofagite, afirmando o perito que "Conforme
avaliação pericial atual fora concluído que mesmo a autora possuindo as patologias descritas
acima, não apresenta incapacidade ou redução de capacidade para suas atividades habituais
de servente de limpeza, pois não há alterações importantes ao exame físico atual e aos
documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho, nesse momento ou em data anterior
a esta perícia, quando afastada, mas sem receber benefício. Suas patologias mostram-se
compensadas com o tratamento já realizado e, não há impedimentos. Pode combinar o uso da
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medicação informada com o labor, sem prejuízos. Dessa forma, conforme quadro atual, idade
e grau de instrução da autora, não será sugerido seu afastamento do mercado de trabalho,
sendo considerada APTA".

Nesse contexto, em que pese a mencionada conclusão pericial, é importante sublinhar que foi
constatada a enfermidade. Faz-se necessário, assim, analisar todo o conjunto probatório
constante nos autos para a formação da necessária convicção.

A parte autora possui 56 (cinquenta e seis) anos e trabalhava como auxiliar de serviços gerais
– servente de limpeza, executando limpeza geral. Os laudos, receituários e exames acostados
aos autos, emitidos em várias oportunidades, inclusive depois da cessação do benefício em
17/07/2018 e antes da concessão do novo benefício em 08/08/2019 (vide, por exemplo, Evento
18, EXMMED2, Evento 23, LAUDO1), atestam que a autora, após a cirurgia e tratamento do
adenocarninoma gástrico continuou impossibilitada de exercer suas funções, em razão de
apresentar dor abdominal devido a aderências decorrentes da cirurgia a que foi submetida,
havendo recomendação médica de não realizar atividades com esforço. Há informação, ainda,
da necessidade de nova cirurgia, de hernioplastia incisional, que foi realizada em 07/2019
(Evento 30, LAUDO1 e 2). Após a realização de nova cirurgia, a autora recebeu novamente o
benefício, concedido no âmbito administrativo, que também já foi cessado.

Constato, pelo laudo juntado aos autos, que a autora ainda apresenta dor abdominal
recorrente em razão de aderências decorrentes da cirurgia e refluxo gastro-esofágico, estando
ainda em acompanhamento clínico oncológico rigoroso, com recomendação médica de não
realizar atividades de esforço, conforme laudo juntado no Evento 47, LAUDO1, emitido após a
data da cessação do segundo benefício.

Encaminhado o processo ao perito judicial para se manifestar acerca da manutenção da
incapacidade, este não emitiu parecer conclusivo.

Nestes moldes, uso das regras de experiência, na forma do art. 5º da Lei nº 9.099/95, aliadas
às provas dos autos, para reconhecer a incapacidade da autora, que trouxe aos autos laudos
que comprovam que a incapacidade é causada por problemas decorrentes da cirurgia
gástrica, que deixou sequelas, causando dor ao realizar atividades de esforço. Dessa forma,
entendo que a autora não tem condições de continuar desenvolvendo seu labor, pois corre
risco de piorar seu quadro de saúde.

Nesse contexto, diante da prova dos autos que dão conta da patologia incapacitante, concluo
que o benefício foi cessado indevidamente pela Autarquia, em 17/07/2018 (Evento 27, OUT1),
sem que a autora se encontrasse capacitada para desenvolver sua atividade ou fosse
reabilitada para o exercício de outra função que lhe assegurasse a subsistência.

Nesse passo, importante ressaltar que o juiz não está adstrito ao que correlaciona a perícia e
não há um liame obrigacional entre laudo e decisão, ou seja, o exame realizado pelo expert é
tão somente norteador para que o julgador forme seu convencimento diante do conjunto
probatório e dos fatos alegados pelas partes, mas não vincula o Magistrado.

Concluo, assim, comprovada a incapacidade desde a concessão do primeiro benefício em
25/07/2017 (Evento 27, OUT1).
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Passo, então, à análise do requisito relativo à qualidade de segurado e cumprimento da
carência necessária para a concessão do benefício.

Qualidade de segurado devidamente comprovada, tendo em vista que a autora já recebia o
benefício por incapacidade, nos períodos de 25/07/2017 a 17/07/2018 (Evento 27, OUT1) e
de 08/08/2019 a 14/10/2019 (Evento 57, PET1).

O benefício, in casu, é devido desde a data da cessação (17/07/2018 (Evento 27, OUT1),
devendo ser descontado o período do novo benefício pago no período de 08/08/2019 a
14/10/2019 (Evento 57, PET1).

Os requisitos para a aposentadoria por invalidez não foram preenchidos pelo fato de ter sido
constatada incapacidade parcial para sua atividade habitual, qeu demanda o emprego de
esforço físico.

Conforme se verifica na fundamentação acima, a incapacidade da parte autora é definitiva
para sua atividade laborativa. Portanto, deixo de fixar a Data de Cessação do Benefício
(DCB), devendo o auxílio-doença ser mantido nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, com
redação dada pela Lei 13.457/2017:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua
atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício
de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que
o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a
subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por
invalidez. (destaquei).

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez.
Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a majoração em questão é devida em
favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou que
a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa à sua personalidade, nem
comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a situação vexatória, não
demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido, especificamente para condenar o réu a
restabelecer auxílio-doença à parte autora a partir da data da cessação (17/07/2018 - Evento
27, OUT1), descontando o benefício pago no período de 08/08/2019 a 14/10/2019 (Evento 57,
PET1), mantendo-se o pagamento do benefício pelo menos até a reabilitação/recuperação da
parte autora, com pagamento dos atrasados. (...)

De fato, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia
não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do
processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
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31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
27/11/2015; AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma,
DJe 27/11/2015). 

No caso, a autora apresentou, na inicial, o laudo médico, datado em 8/5/2018,
atestando que ela foi diagnostica de adenocarcinona gástrico ECIII, submetida à
gastrectomia parcial, seguida de quimioterapia e radioterapia adjuvantes, término em
abril/2018, encontrando-se em acompanhamento clínico rigoroso.

Apresentou também o laudo médico, datado em 6/4/2018, atestando a existência
de neoplasia, estádio clínico III, em tratamento oncológico. 

Quanto aos demais documentos da inicial, a maioria se trata de resultados de
exames, cuja análise demanda conhecimento médico especializado, sendo que muitos
documentos estão datados em período anterior ao gozo do benefício por incapacidade ou
durante o seu pagamento. 

No curso do processo, a autora juntou o laudo médico, datado em 10/8/2018
(após a cessação do benefício), atestando que ela foi diagnostica de adenocarcinona gástrico
ECIII, submetida à gastrectomia parcial, seguida de quimioterapia e radioterapia
adjuvantes, término em 27/11/2017, no momento sem evidência de doença, porém apresenta
dor abdominal de forte intensidade devido a aderências e bridas, decorrentes da
cirurgia, não podendo realizar atividades de grande esforço, em acompanhamento clínico
rigoroso (Evento 13).

Ainda juntou o laudo médico, datado em 9/1/2019, atestando que ela foi
diagnosticada de adenocarcinona gástrico ECIII em maio/2017, submetida à gastrectomia
parcial em 10/7/2017, submetida à quimioterapia e radioterapia adjuvante, com término
em 27/11/2017, no momento sem evidência da doença, porém apresenta dor abdominal de
forte intensidade devido a aderências e bridas, decorrentes da cirurgia, não podendo
realizar atividades de grande esforço, em acompanhamento clínico oncológico rigoroso,
mas evoluiu com hérnia incisional, em programação de hernioplastia incisional (Evento
18).

Também juntou o laudo médico, datado em 20/2/2019, com o mesmo parecer do
laudo datado em 9/1/2019 (Evento 23).

Consta, nos autos, que a autora submeteu-se à cirurgia de hernioplastia
incisional em 7/2019, com pós-operatório tardio de gastrectomia (Evento 31).

Registre-se o documento médico de Evento 40, datado em 1/10/2019, atestando
ser a autora portadora de refluxo gastroesofágico em decorrência de uma hérnia niatal por
deslizamento. 
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Cabe registrar o laudo médico de Evento 47, datado em 13/11/2019, atestando
que foi submetida à hernioplastia incisional em 24/7/2019, em razão de hérnia incisional,
apresentando dor abdominal recorrente devido a aderências e bridas decorrentes da
cirurgia e a refluxo gastroesfofágico, não podendo realizar atividades de grande esforço,
em acompanhamento clínico oncológico.

É necessário apontar que o juízo a quo determinou  a intimação do perito
judicial para que complementasse o seu laudo (Evento 50) e este apresentou o documento de
Evento 50 com o seguinte parecer complementar:

(...) Conforme avaliação prévia na parte autora e novos documentos juntados aos autos, nota-
se que tais documentos anexados são de nove meses após a data da perícia, portanto, não
posso concluir mudanças do quadro devendo a parte autora realizar nova perícia em âmbito
administrativo, haja vista que a cirurgia e demais queixas alegadas são fato diverso do
avaliado pelo INSS anteriormente. (...)

Há de se notar que, em 3/9/2019, o INSS determinou a concessão de auxíllio-
doença a partir de 8/8/2019 (requerimento em 9/8/2019), conforme Evento 43, benefício que
perdurou até 14/10/2019 (Evento 57).

Como se observa, com base em todo o conjunto probatório, é possível concluir
que o estado incapacitante da parte autora era presente na data da cessação do benefício
em 17/7/2018, pois o laudo médico datado em 10/8/2018 (emitido menos de um mês após o
cancelamento) demonstra que, à época, ela estava acometida de dor abdominal de forte
intensidade devido a aderências e bridas, decorrentes da cirurgia, não podendo realizar
atividades de grande esforço.

Quanto ao parecer do perito judicial, datado em 20/11/2018, tanto esse laudo
médico datado em 10/8/2018 como o laudo médico datado em 9/1/2019 são capazes de
infirmar as conclusões periciais, pois a dor abdominal de forte intensidade ainda era
manifesta, sendo que o estado clínico havia, inclusive, evoluído com hérnia incisional, o que
acarretou em procedimento cirúrgico em 7/2019. 

Nota-se que o parecer complementar do perito judicial mostra-se também
totalmente contraditório com os elementos dos autos supracitados.

Nesses termos, é possível concluir que a autora, na data da cessação do
benefício, encontrava-se inapta ao labor habitual de servente, que demanda esforço físico
intenso, sendo que esse quadro clínico incapacitante se manteve, pelo menos, até a data da
sentença, tanto é verdade que o próprio INSS concedeu administrativamente o auxílio-doença
de 8/8/2019 a 14/10/2019.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000680338v47 e do código CRC 4e249964. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000545-86.2018.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MARGARIDA RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760742v2 e do código CRC d2cd719d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003559-38.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: MARCELO BONI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para condenar o réu a conceder/restabelecer à parte autora o
benefício de auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em 17/04/2019.

Ainda, determinou ao réu o encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional. A análise administrativa da
elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão
judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade
de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença (tese firmada pela
TNU - tema 177).

Em suas razões recursais (Evento 32), alega, em síntese, que (i) o Juízo do feito
proferiu sentença que concedeu o benefício por incapacidade à parte autora e negou vigência
aos §§ 8º e 9º do Art. 60 da Lei 8.213/91; (ii) os §§ 8º e 9º da Lei 8.213/91 impõem ao
magistrado, sempre que possível, o dever de fixar o prazo estimado para a duração do
benefício; e (iii) o Juízo de piso deixou de aplicar os aludidos enunciados normativos, não
havendo apresentado qualquer fundamento que amparasse essa omissão.

Contrarrazões de Evento 36.

IDADE 31 anos.
PROFISSÃO Trabalhador rural.
DOENÇA(S) Transtorno interno do joelho.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
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na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da
Lei 8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no
mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência
definida para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da
Lei 8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei
n.º 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).
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 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".
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Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 17/12/2019 requerendo a concessão de benefício
por incapacidade.

A perícia judicial (Evento 11), por sua vez, elaborada em 15/02/2020, concluiu
que o autor padece de transtorno interno do joelho, patologia que o incapacita parcial e
permanentemente para o trabalho desde 07/10/2012.

Pois bem.

O INSS, em seu recurso, aduziu que o Juízo de origem  negou vigência aos §§
8º e 9º do Art. 60 da Lei 8.213/91, tendo requerido a fixação da data de cessação do benefício
(DCB) reconhecido na Sentença.

A Lei de Benefícios, em seu Art. 62, dispõe que "o segurado em gozo de
auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se
a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade", sendo essa a
hipótese dos autos.

Isso porque, como se observa, em sede de perícia judicial, foi atestada a
inaptidão definitiva do autor para o exercício de sua atividade laborativa habitual.

A respeito da reabilitação profissional a ser ofertada pela autarquia
previdenciária, a TNU, no julgamento do PEDILEF 05066987220154058500, DJ em
21/2/2019 (Tema 177), firmou a seguinte tese:

1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de
aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do
segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo
inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao
insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação
profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência
de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.

O Colegiado entendeu que a prestação em questão (reabilitação
profissional) possui uma natureza peculiar e que seu sucesso depende de diversos fatores,
como possibilidade concreta de reabilitação física do segurado e análise do meio que ele está
inserido, de sua prévia capacitação educacional e profissional, possibilidade de emprego e
reinserção no mercado de trabalho. Dessa forma,  é temerário e prematuro que se ordene
a reabilitação propriamente dita, devendo haver somente a determinação de deflagração do
processo, sendo que o resultado do processo dependerá do desenrolar dos fatos, no âmbito
administrativo. 
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Também pelos mesmos motivos, a TNU entendeu que não se afigura possível a
determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de
impossibilidade de reabilitação, porque  há inúmeras ocorrências que podem interferir no
resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode
ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.

Sobre o tema, assim foi prolatada a Sentença:

Determino ao réu o encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional. A análise administrativa da elegibilidade à
reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a
existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença (tese firmada pela TNU - tema 177).

Com efeito, diante das conclusões periciais, bem como o comando sentencial
em consonância com o entendimento da TNU, não merece acolhimento a tese aventada pela
parte ré.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000678206v8 e do código CRC e242ca33. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003559-38.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: MARCELO BONI (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO (OAB ES019143)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760744v2 e do código CRC 4dea561a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002149-48.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: SIMEAO DA SILVA MOTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu em pagar a complementação dos
atrasados do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data em que foi pago como
mensalidade de recuperação (Evento 8, OUT2), bem como à manutenção da aposentadoria
por invalidez no valor integral, com pagamento de parcelas atrasadas".

Em suas razões recursais (Evento 40), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a sentença deve ser reformada, tendo em vista a conclusão da perícia judicial de que a
autora não está incapacitada total e permanentemente, razão pela qual não é devido o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, (ii) a recorrida apresenta incapacidade
apenas para determinadas funções (atividades que exijam o emprego de força física), e não
omniprofissional, como exige a legislação para concessão (e manutenção) da aposentadoria
por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/1991), (iii) o perito do INSS registrou no laudo SABI que
o autor é habilitado na categoria C para motorista (Evento 8, OUT2, Página 13), o que denota
capacidade para trabalhar nessa função, (iv) a jurisprudência das Turmas Recursais entende
que, no caso de incapacidade parcial e permanente, deve ser cessada a aposentadoria por
invalidez, (v) a Lei 8.213/1991 tem previsão específica para a hipótese de recuperação parcial
da capacidade laborativa, que é justamente o caso da parte autora, (vi) a perícia judicial, ao
reconhecer que a recorrida está incapacitada apenas parcialmente, acabou por corroborar a
decisão administrativa de inclusão do benefício no rol daqueles em recebimento de
mensalidade de recuperação, não havendo qualquer incorreção, inadequação ou ilegalidade
nesse ato, sendo descabida a manutenção da aposentadoria por invalidez em valor integral,
(vii)  a decisão administrativa que projeta a cessação da aposentadoria por invalidez e
determina o pagamento das mensalidades de recuperação não impede, de maneira alguma,
que o segurado pleiteie administrativamente a concessão de um auxílio-doença, o qual
inclusive poderá ser pago por prazo indeterminado enquanto perdurar eventual reabilitação
profissional a ser oferecida pelo INSS, (viii)  as mensalidades de recuperação são pagas, por
todo o período referido no inciso II acima transcrito, sem prejuízo da remuneração pelo labor
eventualmente desempenhado de forma concomitante, (ix) trata-se de única hipótese em que
a parte pode, ao mesmo tempo, trabalhar e auferir benefício de aposentadoria por invalidez,
regramento que tem por finalidade, justamente, estimular o retorno ao mercado de trabalho
dos segurados aposentados que se recuperam total ou parcialmente, oportunizando que os
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mesmos se ambientem e busquem atividades compatíveis com as suas limitações,  e (x) cabe
ao segurado que esteja em situação similar à da parte recorrida optar pela manutenção do
recebimento das mensalidades de recuperação, com possibilidade de auferir rendimentos do
trabalho de forma concomitante, ou requerer a concessão de auxílio-doença, o qual não
poderá ser recebido cumulativamente com rendimentos de atividade laborativa remunerada.

Contrarrazões de Evento 45.

IDADE  52 anos
PROFISSÃO  lavrador 
DOENÇA(S) ARTROSE DO QUADRIL DE CARÁTER DEGENERATIVO

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
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I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 
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Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 20/9/2019 requerendo a manutenção da
aposentadoria por invalidez (NB 32/5441673245) desde a cessação indevida em 20/9/2018.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 17/12/2009 a 12/12/2010 e aposentadoria
por invalidez de 13/12/2010 a 20/3/2020 Evento 8, OUT2).

A perícia judicial (Evento 22), elaborada em 5/12/2019,  concluiu que, por ser 
o(a) autor(a) portador(a) de  QUADRO DE ARTROSE EM QUADRIL ESQUERDO
(CIRURGIA EM 2009 COM PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL), estava incapacitado(a)
total e definitivamente para o trabalho habitual de lavrador, exercido antes da
aposentação.
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Destacou o(a) perito(a) que (i) a artrose do quadril é de caráter degenerativo, (ii)
não poderia exercer a atividade laboral em virtude de dor e limitação funcional, (iii) a lesão
é de caráter degenerativo e de evolução ao longo dos anos, não havendo como precisar a data
do início da lesão, (iv) a incapacidade era manifesta, pelo menos, desde 2009, (v) o parecer se
baseou em exame clínico e laudos e exames radiológicos, e (vi) ele não tem condições de
exercer atividades com sobrecarga e esforço.

Como se observa, o autor está total e definitivamente incapacitada para o
exercício da atividade laboral que exercia antes da aposentação (lavrador) e para toda e
qualquer atividade com sobrecarga e esforço físico, por ser portador de artrose em quadril
esquerdo (com prótese total de quadril).

A sentença foi baseada na conclusão de laudo judicial, o que se coaduna com o
Enunciado 8 destas Turmas Recursais: "O laudo médico particular é prova unilateral,
enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo
pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre
o particular." (DJ: 18/3/2004).

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando  reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual. No caso, o autor conta com 52 anos de idade, está incapacitado para
exercer a atividade que desenvolvia antes da aposentação (lavrador) e para qualquer
atividade braçal, possui o ensino fundamental incompleto (antiga 4ª série) e mora em
zona rural, sendo pouco provável, ou até mesmo impossível, que possa ingressar no mercado
de trabalho em atividade compatível com o seu estado clínico.

Descabida a alegação da autarquia de que o autor, por possuir a habilitação para
dirigir veículos na categoria C, teria condições de exercer a função de motorista, pois,
conforme já exposto, ele sempre laborou como rurícola e vive em zona rural, mesmo porque a
atividade de motorista é incompatível com o quadro de saúde do autor, por exigir postura
viciosa.

Assim, faz jus à manutenção da aposentadoria por invalidez que recebe desde
13/12/2010.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000701811v9 e do código CRC 06f7092b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002149-48.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: SIMEAO DA SILVA MOTA (AUTOR)
ADVOGADO: RONDINELI DA SILVA (OAB ES016075)
ADVOGADO: CARLOS PINTO CORREIA (OAB ES018241)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760746v2 e do código CRC 16ed3806. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 0030558-40.2017.4.02.5052/ES

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

RECORRIDO: MANOEL CRISTINO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a conceder o benefício de aposentadoria
por invalidez desde 20/3/2012 , com o pagamento de valores atrasados, respeitado o prazo
prescricional de 5 anos e compensando-se os valores com o auxílio-doença eventualmente
recebido".

Em suas razões recursais (Evento 82), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) no caso concreto, vê-se claramente que o juízo contornou a ausência do requisito
qualidade de segurado, retroagindo a condenação à cessação do benefício por incapacidade
concedido na via administrativa em 2012, em total confronto com a melhor prova produzida
nos autos, (ii) o jusperito foi categórico ao afirmar que a incapacidade remonta o ano de 2017
e, nesse momento, o autor não era mais segurado do RGPS, (iii) de acordo com pesquisa
realizada no sistema CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais anexado ao processo,
a parte autora manteve vínculo com o RGPS até 15/12/2014, dessta forma, por força do art.
15 da Lei de Benefícios, manteve a qualidade de segurado por 12 meses, (iv) como no caso
exposto ficou constatada a perda qualidade de segurado à época da DII, não há subsunção à
lei amparar a concessão do benefício pleiteado na inicial, (v) pelo princípio da eventualidade,
superada a tese acima, requer que a data de início do benefício (DIB) seja fixada na data de
início da incapacidade atestada pelo perito judicial, qual seja, 20/03/2017, (vi) a perícia foi
clara ao registrar que a limitação do autor é parcial e que ele pode, mesmo com sua limitação,
regularmente desempenhar atividade como as de vendedor, artesão, recepcionista, vigia, entre
outras, desde que não exija sobrecarga, e (vii) eventualmente ultrapassada a questão relativa à
falta de qualidade de segurado ao tempo da DII, o que não se espera diante da melhor prova
produzida nos autos, deve ser reformada a sentença  para afastar a condenação do INSS na
obrigação de implantar aposentadoria por invalidez, concedendo ao autor auxílio-doença e
submetendo-o ao processo de elegibilidade no programa de reabilitação profissional.

Contrarrazões de Evento 86.

VOTO
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Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
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1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 
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O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 19/10/2017 requerendo a concessão de auxílio-
doença (o requerimento mais contemporêneo constante na inicial data de 5/11/2014) e sua
conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de
4/8/2011 a 23/9/2011, 11/4/2012 a 19/10/2012 e 25/6/2013 a 15/10/2013.

A perícia judicial (Evento 30), por sua vez, elaborada em 25/1/2018,  concluiu
que (i) o autor, à época com 59 anos de idade, é portador de dorsalgia, (ii) em razão da
patologia, está total e definitivamente incapacitado para a atividade habitual de
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trabalhador rural, (iii) a incapacidade laborativa é manifesta desde 20/3/2017, decorrente da
progressão da patologia, (iv) o autor pode laborar em atividades que não lhe exija sobrecarga
de peso, como, por exemplo, vendedor, artesão, recepcionista e vigia, (v) o tratamento deverá
ser realizado por toda vida, a fim de manter a estabilização e evitar progressão da patologia,
sem previsão para realização de novo tratamento cirúrgico, (vi) o tratamento deverá ser
realizado por toda vida, a fim de manter a estabilização e evitar progressão da patologia.

Como se observa, a perícia demonstrou que o autor está definitivamente
incapacitado para exercer a atividade habitual e atividades que demandam esforço físico
intenso e fixou a DII em 20/3/2017. Consta, no espelho do CNIS de Evento 22, que ele
manteve vínculo empregatício até 3/6/2011 e recebeu benefício por incapacidade até
15/10/2013. Ou seja, na data DII fixada na perícia, o autor aparentemente não detinha a
qualidade de segurado da Previdência Social. 

Ocorre que, com a inicial, o autor apresentou documentos médicos que
sinalizam estado clínico incapacitante muito tempo antes da data fixada na perícia como
início da incapacidade. 

Consta o laudo médico, datado em 30/10/2014, atestando pós-operatório de
turmor na medula dorsal, sem condições de retornar ao trabalho que requer esforço
físico. Consta também o laudo médico, datado em 9/7/2014, atestando que ele teria se
submetido à cirurgia de coluna há 1 ano, por apresentar tumor na medula dorsal, com muita
dor em região da cirurgia e dificuldade para andar, apresentando fraqueza em suas
pernas, encaminhado ao especialista de neurocirurgia para melhor avaliação. Ainda, o laudo
médico, datado em 23/2/2015, atestando que estaria com dor muitíssimo forte em região da
coluna lombossacra, sendo encaminhado para especialista em neurocirurgia. 

Há, inclusive, o laudo médico por meio do qual o perito fixou a DII, emitido em
20/3/2017, atestando a existência de dor em coluna e dificuldade de movimentos na flexão e
extensão da coluna, sem condições para o trabalho.

Assim, pode-se concluir que, na data da cessação do benefício em 15/10/2013, o
autor não estava capaz para retornar ao labor, pois, em 9/7/2014, ele ainda estava sentido as
sequelas da cirurgia na coluna lombossacara em razão de tumor  na medula dorsal, realizada
há um ano (7/2013), sendo que esse estado incapacitante se manteve até a data da realização
da perícia judicial.

A respeito da alegação de que o autor pode ser reabilitado para outra atividade
profissional, nota-se que ele conta já com 62 anos de idade, é analfabeto (só assina o nome)
e reside no interior do Estado, ou seja, sem condições para ingressar no mercado de trabalho
em atividade compatível com o seu estado clínico (atividades com esforço leve). 
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Dessa forma, deve ser mantida a aposentadoria determinada na sentença,
inclusive na DIB fixada. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675684v48 e do código CRC b0edf8ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 0030558-40.2017.4.02.5052/ES

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

RECORRIDO: MANOEL CRISTINO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760748v2 e do código CRC fba984b9.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000719-52.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: JOAO BATISTA LEMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "manter o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, NB 32/546.371.915-9, reembolsando ao autor eventuais descontos aplicados
durante o período em que foram pagas mensalidades de recuperação".

Em suas razões recursais (Evento 59), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o perito concluiu que o autor não se encontra incapacitado para o desempenho de
atividades laborativas, e (ii) é possível inferir que não há qualquer evidência de que o autor
não possa ser reabilitado para desempenhar outra atividade, como dispõe o art. 42 da Lei
8.213/1991.

Contrarrazões de Evento 68.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
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invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 
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A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".
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Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 4/4/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença requerido em 13/3/2019 ou aposentadoria por invalidez, conforme o caso. Consta, nos
autos, que recebeu aposentadoria de 3/5/2010 a 20/1/2020, com pagamento de mensalidades
de recuperação por 18 meses (Evento 9).

Consta, nos autos, o laudo do SABI, relativo à perícia administrativa realizada
em 20/7/2018, que motivou a cessação da aposentadoria por invalidez do autor, com as
seguintes informações:

Exame físico: Bom estado geral, eutrófico, hidratado, corado, anictérico, acianótico, sem
edema de membros inferiores, pulsos periféricos palpáveis, marcas de exposição solar crônica,
membros inferiores sem hipotrofias, sem alterações à palpação precórdio, sem turgência
jugular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros, pressão
arterial 150/90 mmHg, frequência cardíaca 80, eupeneico, respiração espontânea em ar
ambiente, mumúrio vesicular audível bilateralmente sem ruído adventícios, abdomen globoso.

Considerações: Sem elementos técnicos para concessão de benefício por incapacidade.

A perícia judicial, realizada em 27/9/2019 por médico clínico geral, atestou que
(i) o autor, atualmente com 60 anos de idade,  seria portador de hipertensão arterial
sistêmica, diabetes mellitus, ambas com diagnóstico em 1999, e glaucoma, com diagnóstico
em 2010, (ii) ele não estaria incapacitado para o trabalho habitual (mecânico industrial),
(iii) se o paciente seguir corretamente os tratamentos medicamentosos das doenças que
possui, mantendo o nível da pressão arterial, da glicemia e da pressão intraocular dentro dos
valores de referência,  pode sim exercer sua função, não se orientando que o paciente
trabalhe em lugares altos, pois as medicações anti-hipertensivas podem ocasionar
vertigens e tontura ao logo do uso, (iv) o autor necessita de tratamento medicamentoso
adequado e controle das doenças que possui, (v) as doenças tiveram início em 1999 e 2010,
(vi) o autor não necessita de ajuda para realizar as tarefas de casa, sendo que ele relata apenas
que não consegue ler, caso as letras sejam pequenas, devido ao glaucoma, e (vii) o autor está
em tratamento, fazendo uso de vários medicamentos, sendo que o tratamento medicamentoso
é para o resto da vida e esse tratamento está sendo eficaz, tendo em vista que o paciente
encontra-se estável e sem queixas no momento.

Com a inicial, o autor apresentou vários documentos médicos, todavia a maioria
contemporânea ao período em que recebeu o benefício por incapacidade. Os demais laudos
estão datados em 2018/2019 e evidenciam ser ele diabético tipo 2, hipertenso,
dislipidêmico (hipertensão arterial sistêmica e diabetes), em uso de medicamentos e
tratamento médico desde 29/9/1999, com exame demonstrando discreto aumento de VE.
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Como se observa, o autor é portador de hipertensão arterial sistêmica e diabetes
mellitus desde 1999 (além de glaucoma) e recebeu aposentadoria por invalidez de  5/2010 a
1/2020. O perito judicial não sinalizou incapacidade total e definitiva para a atividade que ele
desenvolvia antes da aposentação (mecânico industrial), porém afirma que não pode laborar
em lugares altos, pois  as medicações anti-hipertensivas podem ocasionar vertigens e
tontura ao logo do uso, destacando em seguida que deverá fazer uso de tais medicamentos
por toda a vida.

Ocorre que o autor já possui 60 anos de idade e já está afastado do trabalho por 
quase 10 anos em razão da aposentadoria por invalidez; além disso, o seu estado clínico, ao
contrário do que afirma o perito, se mostra incompatível com a atividade que exercia antes da
aposentação, pois os medicamentos causam-lhe vertigens e tonturas, medicação esta que terá
de utilizar por toda a vida.  

Não obstante, sabe-se que o § 10 do art. 60 da Lei 8.213/1991 (incluído pela Lei
13.457/2017) dispõe que "o segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou
administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das
condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101
desta Lei".

Por sua vez, o art. 101 dispõe que o "segurado em gozo de auxílio-doença,
aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão
do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de
reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado
gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos".

Ocorre que o § 1°  desse dispositivo legal dispõe que o aposentado por invalidez
inválido que não tenha retornado à atividade estará isento do exame de que trata o caput do
citado art. 101 "após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando
decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-
doença que a precedeu" (inciso I) ou "após completarem sessenta anos de idade" (inciso II).

No caso, o autor, nascido em 12/3/1960, completou 60 anos de idade em
12/3/2020. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, foi mantida até 20/1/2020, pouco
tempo antes do autor completar 60 anos de idade, embora a perícia revisional tenha ocorrido
em 2018, podendo-se aplicar, no caso, a regra do §1° do art. 101 da Lei 8.213/1991, ante as
circunstâncias excepcionais do caso em exame. 

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000675523v36 e do código CRC 51153e92. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000719-52.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: JOAO BATISTA LEMOS (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO MAGNO CALIMAN (OAB ES021886)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760750v2 e do código CRC b269df16.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001738-96.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: SONIA DE SOUZA FERNANDES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a restabelecer à parte autora o benefício
de aposentadoria por invalidez, com início do benefício (DIB) em 18/08/2018 e início do
pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença".

Em suas razões recursais (Evento 38), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o perito judicial não atestou incapacidade laborativa total e definitiva, (ii) a prova pericial
foi desconsiderada sob o argumento de que as condições pessoais e sociais da autora
impedem a continuidade na vida laborativa, bem como por considerar sua idade como
“avançada”, e pela análise dos laudos e exames médicos particulares juntados, contudo, as
condições sociais da autora foram analisadas pelo perito, que respondeu que ela tem aptidão
para exercer a profissão que exerce habitualmente, ao menos frisou que cabe
reabilitação (iii) o laudo pericial foi confeccionado por profissional de confiança do juízo,
sendo imparcial, e (iv) é prematura e ilegal a concessão de aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões de Evento 43.

IDADE  45 anos.
PROFISSÃO  Trabalhadora rural.
DOENÇA(S)  Artrose da coluna vertebral e sequela de poliomielite.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado.

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana.

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 90



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 606/670

5001738-96.2019.4.02.5005 500000666259 .V30 JESX51455© JRJ17255

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 26/07/2019 requerendo o
restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, cessado em 29/02/2020.
Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 01/03/1994 a 29/02/2020 (Evento 25).

Com a inicial, a autora apresentou documentos médicos ilegíveis, em razão da
qualidade da cópia. Já na petição de Evento 26 foram apresentados os seguintes documentos
médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 12/06/2019  Exame de ressonância magnética da coluna cervical, concluindo pela

presença espondilose cervical e discopatia degenerativa, proeminência da
região posterior do processo odontóide de C2, importante escoliose cérvico-
torácica sinistro-convexa, discretos abaulamentos discais em C2-C3 e C4-
C5, redução do espaço articular nas facetárias e uncovertebrais e
lipossubstituição grau I dos planos musculares para-vertebrais.

 12/06/2019  Exame de ressonância magnética da coluna dorsal, atestando espondilose
dorsal e discopatia degenerativa, além de exuberante escoliose dorsal
sinuosa, acentuação da cifose dorsal, redução do espaço articular nas
interapofisárias posteriores e costo-vertebrais e lipossubstituição grau II/III
dos planos músculo-gordurosos paravertebrais nas regiões média e inferior
da coluna dorsal.

 05/02/2019  Exame de ultrassonografia do tornozelo, demonstrando a presença de
tendinopatia do fibular.

 02/10/2018  Exame de ressonância magnética da coluna lombar, diagnosticando
importante escoliose lombar, leve artrose interapofisária lombar inferior,
distensão líquida da articulação interapofisária esquerda de L4-L5,
discopatia degenerativa lombar inferior, aparente desvio dos componentes
do ligamento longitudinal posterior para a esquerda e mínima protusão
discal posterior mediana em L5-VT.

 06/07/2018  Exame de densitometria óssea, informando baixa massa óssea que
caracteriza osteopenia.

 14/09/2019  Laudo médico, atestando que apresenta  espondilose cervical e discopatia
degenerativa, bem como escoliose cérvico-torácica sinistro-convexa,
abaulamento discal C2-C3, C4-C5, tocando a face do saco dural, com
redução dos espaços na articulações facetárias e uncovertebrais. Apresenta
também espondilose dorsal, discopatia degenerativa, escoliose dorsal
sinuosa e acentuação da cifose dorsal, com redução do espaço articular.
Estando em uso de medicamentos e sendo necessário o afastamento
definitivo da atividade habitual, por motivo de doença.
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 07/08/2018  Laudo médico, informando diagnóstico de escoliose grave, avançada,
associada a discoartrose grave, com área de artrose óssea em coluna
torácica, causando grande limitação de mobilidade, sintomas de neuropatia,
dificuldade respiratória de de locomoção. Apresenta ainda diagnóstico de
fibromialgia e dor miofacial, sendo necessário o afastamento definitivo das
atividades laborativas.

A perícia judicial (Evento 19), por sua vez, elaborada em 11/10/2019, por
médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que a autora é portadora de artrose
da coluna vertebral e sequela de poliomielite, estando parcial e permanentemente
incapacitada para atividades que demandem esforço físico.

Destacou o perito que (i) a autora relatou sofrer de dores constantes na coluna
vertebral e nos membros inferiores, bem como fraqueza nos membros superiores ao exercer
as atividades domésticas e hipertensão, (ii) ao exame físico, a periciada apresenta marcha
livre, claudicante e instável, deformidade torácica e da cintura escapular, sendo sequela de
poliomielite e acentuada cifose e escoliose dorsal sinuosa, sinistro convexa desviada para a
esquerda, (iii) a examinada é portadora de alterações ósseas referentes a sequela de
poliomielite, com escoliose cervico-torácica acentuada e artrose da coluna vertebral, (iv)
a periciada apresenta artrose degenerativa e inerente à sua faixa etária e sequela crônica de
poliomielite, decorrida da infância, (v) a doença da qual a autora é portadora se encontra
estabilizada e compensada com a medicação em uso, (vi) a autora não informou exercer
atividades laborativas além das atividades domésticas de sua residência, (vii) a periciada
apresenta incapacidade parcial permanente para atividades que demandam grandes
esforços físicos, (viii) a incapacidade remonta desde a infância, quando sofreu de poliomielite
aos 2 anos e 7 meses, (ix) a conclusão pericial foi baseada no exame físico realizado e nos
documentos médicos apresentados, e (x) a autora concluiu o ensino médio e pode exercer
qualquer atividade que não demande esforço físico acentuado.

Intimado a respeito do laudo pericial, o INSS aduziu, em contestação (Evento
25), que apesar de ter sido realizada a perícia médica, esta não deve ser levada em
consideração, não qualquer razão para afastar a conclusão administrativa.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que há incapacidade laboral em
caráter parcial e permanente para atividades que demandem esforço físico.

Não obstante, em que pese o perito tenha informado que a autora não se
encontra incapacitada para as atividades domésticas, ele não considerou o labor habitual rural,
o qual exige grande esforço físico. Havendo, portando, incapacidade.
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Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador  é obrigado a analisar as
condições pessoais e sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua
atividade habitual. No caso, a autora é portadora de doença estigmatizante, reside no meio
rural, e está em recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez desde
01/03/1994. Com tais elementos, não há dúvida de que a autor faz jus ao restabelecimento da
aposentadoria por invalidez, pois não há nenhuma possibilidade de ser reabilitada para outra
atividade profissional compatível com o seu estado clínico atual.

Malgrado a Autora ser jovem, já se encontrava aposentada por invalidez desde
os 18 anos, o que pressuopõe uma maior dificuldade em sua reeinserção no mercado de
trabalho em outra atividade que não demandasse esforço físico, uma vez somente teve
experiência como segurada especial.

Desse modo, faz jus a autora ao benefício de aposentadoria por invalidez,
conforme disposição sentencial.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ)

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000666259v30 e do código CRC 73a9e249. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001738-96.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: SONIA DE SOUZA FERNANDES (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ACACIA DO PRADO (OAB ES013182)
ADVOGADO: ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO (OAB ES005674)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760752v2 e do código CRC ba0c5042. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5032043-75.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: EDUARDO FERREIRA LASCOSKY (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para restabelecer a aposentadoria por invalidez NB
32/615.170.753-6 desde a cessação, em 9/7/2018, e a reembolsar os descontos na renda
mensal eventualmente aplicados durante o pagamento das mensalidades de recuperação.

Em suas razões recursais (Evento 18), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) houve cerceamento de defesa, uma vez que a recorrente apresentou requerimento de
realização de perícia judicial para aferição da existência ou não da incapacidade verificada e
esta não foi realizada, (ii) o juízo entendeu que a parte autora se enquadraria nos requisitos
do inciso I do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91 (incluído pela Lei nº 13.457), mas que não é
o caso porque não houve a concessão de benefício incapacitante por mais de 15 anos
ininterruptos, com o mesmo fato gerador e durante esse período a parte autora passou por
períodos em que esteve apta ao labor, pelo que necessária a realização de perícia revisional.

Contrarrazões de Evento 23.

IDADE  60 anos
PROFISSÃO  Motorista
DOENÇA(S) Dor Lombar com limitação de movimento e irradiação para membros

inferiores

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.
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Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
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jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".
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A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 10/12/2019 requerendo o restabelecimento da
sua aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu auxílio-doença de 12/05/2002
a 10/01/2003, 21/03/2003 a 07/08/2006, 26/07/2006 a 15/04/2007, 03/07/2007 a 19/06/2014 e
aposentadoria por invalidez de 20/06/2014 a 09/01/2020 (Evento 5, OUT2).

Com a inicial, apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem de
juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 6/7/2018  Laudo médico atestando lombociatalgia intensa à direita com claudicação

neurogênica, com piora a médios esforços, marcha atípica e compressão.
Paciente sem condições de trabalho até que esteja reabilitado.

E a sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que
preenchia os requisitos do Artigo 101, § 1, Inciso I da Lei 8.213/91, sob a seguinte
fundamentação:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer
aposentadoria por invalidez ou a conceder auxílio-doença.

O autor estava recebendo a aposentadoria por invalidez NB 32/615.170.753-6
desde 20/6/2014 (evento 7). Em 9/7/2018, a perícia médica revisional não
constatou a persistência da invalidez. O benefício foi cessado na mesma data
(evento 1, INDEFERIMENTO8). O autor recebeu mensalidades de recuperação
com cessação em 9/1/2020 (evento 7). 

Na petição inicial, o autor alegou que “em julho de 2018 o autor já preenchia os
requisitos do Artigo 101, § 1, Inciso I da Lei 8.213/91, tendo mais de 55
(cinquenta e cinco) anos de idade (nascido em 25/11/59) e mais de 15 (quinze)
anos de afastamento por invalidez, estando, portanto, isento de reavaliação pela
autarquia e com o direito ao benefício consolidado pela legislação”.

O autor recebeu auxílio-doença nos seguintes períodos (evento 7):

12/05/2002 a 10/01/2003
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21/03/2003 a 07/08/2006

26/07/2006 a 15/04/2007

03/07/2007 a 19/06/2014

20/06/2014 a 09/01/2020

Desde 2002 até 2018, o autor só ficou sem receber auxílio-doença em dois
curtíssimos períodos: 11/1/2003 a 20/3/2003 e de 16/4/2007 a 2/7/2007.

Os laudos da perícia médica administrativa exibidos pelo INSS não esclarecem
o diagnóstico que motivou a concessão do auxílio-doença em 2002 ” (evento 5,
OUT3).

A perícia médica administrativa realizada em 17/6/2005 reconheceu
incapacidade dede 21/3/2003 (DII) por motivo de “DOR LOMBAR A
DIGITOPRESAO COM MOVIMENTOS DA COLUNA LIMITADO COM
IRRADIAÇAO PARA A PERNADIRETA E LASEG POSITIVO”.

Em 15/02/2007, a perícia médica administrativa atestou “LIMITAÇÃO
DOLOROSA DE MOVIMENTOS DE TRONCO. PORTADOR DE HÉRNIAS
DISCAIS L3- L4 E L4 - L5” (evento 5, OUT3). Estimou data-limite em
15/4/2007. Ao que parece, o autor não formulou pedido de prorrogação, porque
o benefício foi cessado na data-limite e não houve nenhuma perícia posterior a
15/02/207 negando incapacidade para o trabalho.

A perícia subsequente foi realizada em 16/7/2007, depois que o autor formulou
novo requerimento administrativo de auxílio-doença em 3/7/2007. Essa perícia
reconheceu incapacidade porque o autor apresentava “PRÉ-OPERATÓRIO
[PARA CIRURGIA DE COLUNA] E AUTORIZAÇÃO DE AIH
SOLICITADAS, PORTANTO CONSIDERADO INCAPACIDADE NESTE
MOMENTO”. Essa perícia estimou a data de início da incapacidade na data da
perícia, em 3/7/2017 (evento 5, OUT3). A perícia médica administrativa acabou
não reconhecendo expressamente a existência de incapacidade para o trabalho
no período intercalado entre o terceiro e o quarto auxílio-doença (de 15/4/2007
a 3/7/2007), mas também não a negou. E a causa da incapacidade reconhecida
até 15/4/2007 é a mesma reconhecida a partir de 3/7/2007: limitação na coluna
vertebral, carente de tratamento cirúrgico.

Pelo menos desde março de 2003 até 9/7/2018, todas as sucessivas perícias
médicas administrativas documentadas no evento 5_OUT3 reconheceram
incapacidade para o trabalho por uma mesma causa: limitação funcional na
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coluna vertebral.

Como o INSS não se desincumbiu do ônus de exibir o laudo da perícia médica
realizada em 2002, presume-se que o auxílio-doença concedido naquela época
também tenha decorrido de distúrbio na coluna vertebral.

Até a perícia médica administrativa revisional que negou a persistência da
incapacidade para o trabalho, em 9/7/2018, o autor esteve em gozo de benefício
por incapacidade (auxílio-doença + aposentadoria por invalidez) durante mais
de 15 anos. Ainda que a manutenção dos benefícios por incapacidade não tenha
sido rigorosamente ininterrupta ao longo desses 15 anos, presume-se que a
incapacidade foi contínua e decorrente da mesma causa. Por isso, os períodos
intercalados dos benefícios por incapacidade podem ser somados para os fins do
inciso I do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91.

O segurado em gozo de aposentadoria por invalidez é, em regra, obrigado a se
submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, conforme dispõe o art.
101 da Lei nº 8.213/91. O inciso I do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91
(incluído pela Lei nº 13.457) prevê, por exceção, que o aposentado por invalidez
e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade ficam isentos de
se submeter a perícia médica administrativa após completarem 55 anos ou mais
de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por
invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu.

Essa norma tinha sido revogada pelo art. 33, I, e, da Medida Provisória nº 871,
de 2019. Contudo, a revogação não foi confirmada quando a medida provisória
foi convertida na Lei nº 13.846/2019.

O inciso I do § 1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91 (incluído pela Lei nº 13.457)
continua em vigor. De acordo com essa norma, a aposentadoria por invalidez
deixa de ser precária após o segurado completar 55 anos de idade e depois de
passados 15 anos desde a concessão da aposentadoria por invalidez ou do
auxílio-doença que a precedeu.

Em 9/7/2018, o autor, nascido em 25/11/1959, tinha mais do que 55 anos de
idade e já estava em gozo de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez
durante mais de 15 anos. Por isso, tinha direito adquirido a continuar recebendo
a aposentadoria por invalidez. Consequentemente, foi nula a perícia médica
administrativa que, em 9/7/2018, negou incapacidade para o trabalho.
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O autor tem direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez NB
32/615.170.753-6 desde 9/7/2018 e ao reembolso dos descontos na renda
mensal eventualmente aplicados durante o pagamento das mensalidades de
recuperação.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS restabelecer a
aposentadoria por invalidez NB 32/615.170.753-6 desde a cessação, em
9/7/2018, e a reembolsar os descontos na renda mensal eventualmente aplicados
durante o pagamento das mensalidades de recuperação.

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes, todos os
documentos apresentados nos autos e as circunstâncias que faziam com que o autor
preenchesse os requisitos do art. 101, § 1, Inciso I da Lei 8.213/91. Como bem ressaltou a
sentença, ao longo desses 15 anos prevsitos no dispositivo, o autor só ficou sem receber
auxílio-doença em dois períodos curtíssimos e os laudos administrativos que esclarecem o
motivo da concessão de auxílio-doença no início atestam incapacidade por dor lombar.

O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova
que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
(com a aplicação do entendimento da Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000663727v5 e do código CRC dba5d358. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5032043-75.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: EDUARDO FERREIRA LASCOSKY (AUTOR)
ADVOGADO: JETRO ARY BUSATO (OAB ES015923)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760754v2 e do código CRC b4d5b1fa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:48 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 91

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 618/670

5005090-71.2019.4.02.5002 500000673958 .V28 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5005090-71.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SILVANE MARIA DA SILVA ALVARISTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora, desde 16/01/2013".

Em suas razões recursais (Evento 29), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o laudo apresenta falhas que o tornam incapaz de apresentar conclusões razoáveis, (ii) a
leitura do laudo revela que a perita apresentou respostas evasivas, que não aprofundaram o
diagnóstico da situação vivida pelo autor, (iii) no laudo médico não há, por exemplo, a
descrição dos sintomas da doença ou lesão ou outros elementos que permitam inferir, de
modo objetivo, quais foram os elementos que permitiram que se chegasse à conclusão no
sentido de estar a parte autora incapacitada, (iv) não há no laudo médico justificativa da data
de início da incapacitada ou mesmo as razões que a levaram a concluir que havia
incapacidade entre a data do indeferimento do benefício e a data de realização da perícia, e
(v) .a perita se olvidou de fazer menção às razões que a levaram a concluir que a parte autora
não está apta a reabilitação. 

Contrarrazões de Evento 35.

VOTO

A autora ajuizou esta ação em 11/10/2019 requerendo a concessão de
aposentadoria por invalidez desde 16/1/2013 e subsidiariamente a concessão de auxílio-
doença até ser reabilitada para outra atividade compatível com o seu estado clínico. Consta,
nos autos, que ela recebeu auxílio-doença de 29/10/2010 a 9/4/2013. Consta também
que requereu a prorrogação do benefício em 16/1/2013.

A perícia judicial, realizada em 18/12/2019, atestou que a autora, por ser
portadora de menisco cístico e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem
sintomas psicóticos, estaria total e definitivamente incapacitada para exercer a atividade
de vendedora autônoma. 
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Concluiu a perita que, apoiada nos documentos médicos anexados aos autos, é
possível concluir que a autora é portadora de depressão e condromalácea, apresentando
alterações importantes ao exame físico/mental e aos documentos médicos. Concluiu ainda
que, conforme avaliação pericial atual, fora concluído que a autora possui incapacidade total
para qualquer atividade laborativa de forma definitiva. Destacou que as doenças e a
incapacidade tiveram início em 19/1/2005.

Com base em tais informações, a sentença determinou a concessão de
aposentadoria por invalidez desde 16/1/2013.

Todavia, a jurisprudência do STJ formulou o entendimento de que há prescrição
em relação ao pedido de concessão do benefício, quando decorridos mais de 5 anos do fato
gerador da indigitada obrigação de pagar, de modo a atingir o próprio fundo de direito, nos
termos do art. 103 da Lei 8.213/1991, c/c o art. 1º do Decreto 20.910/1932 e o art. 2º do
Decreto-Lei 4.597/1942. Esta TR também vem se posicionando nesse sentido, em
consonância com a posição da Corte Superior. 

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR
MORTE.   PRESCRIÇÃO   QUINQUENAL   DO   DIREITO   DE   AÇÃO.  PEDIDO
ADMINISTRATIVO FORMULADO QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO
DE AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
83/STJ DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

[...]

2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, a
prescrição atinge o próprio direito de ação, quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos
entre a morte do instituidor da pensão, servidor público estadual, e o ajuizamento da ação
em que se postula o reconhecimento do benefício da pensão por morte.  Com  efeito,  "a 
Corte  Especial deste Superior Tribunal de Justiça,  na  sentada  do  dia  16.10.2013,  quando
do julgamento do Embargos  de  Divergência  em  Recurso  Especial nº 1.164.224/PR, da
relatoria  da Ministra Eliana Calmon, firmou a compreensão de que 'a prescrição  atinge  o 
próprio fundo de direito quando transcorridos mais  de  05  (cinco)  anos  entre  a morte do
instituidor (servidor público  estadual)  e  o  ajuizamento  da  ação  em que se postula o
reconhecimento  do  benefício  da  pensão  por  morte',  bem  como o entendimento  de que 'o
requerimento administrativo formulado quando já  operada a prescrição do próprio fundo
de direito não tem o poder de  reabrir o prazo prescricional'" (STJ, AgRg no REsp
1.398.300/MG, Rel. Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe  de
5/2/2014).  Em igual sentido: STJ, REsp 1.618.037/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 13/9/2016; AgRg no REsp 1.332.952/MG, Rel.  Ministro Ari
Pargendler, Primeira Turma, DJe de 7/3/2013. 3. Conforme o acórdão recorrido, o
falecimento da mulher do autor se deu em 8 de outubro de 1994 e o indeferimento do
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requerimento administrativo se deu em 24 de novembro de 2001, ou seja, mais de cinco anos
do falecimento da servidora Maria Izaura de Souza Santos. Fica configurada neste caso a
prescrição do fundo de direito. [...] 6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1655723/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/05/2017, DJe 20/06/2017)

Assim, considerando que a autora requereu a prorrogação do benefício por
incapacidade em 16/1/2013 e somente em 11/10/2019 ajuizou a presente ação, deve ser
pronunciada, de ofício, a prescrição do direito de requerer o pagamento de auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez desde aquela data pretérita. Caberia, portanto, um novo
requerimento administrativo (com efeitos a partir desse pedido), providência da qual a parte
autora não se desincumbiu.

Não obstante, nota-se que a autora recebe aposentadoria por idade desde
10/9/2019 (NB 41/1942971556). Pelos motivos já expostos, não assiste razão à autora na
petição de Evento 37 em que requer o pagamento do benefício de 16/1/2013 a 9/9/2019.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, pronunciar de ofício a
prescrição do direito da autora em requerer o pagamento de benefício por incapacidade com
efeitos desde o pedido de prorrogação em 16/1/2013, pois decorridos mais de 5 anos da data
do ajuizamento desta ação, devendo ser extinto o feito com a resolução de mérito nos termos
do art. 487, II, do CPC. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez
que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais
Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000673958v28 e do código CRC 597a2cc1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005090-71.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SILVANE MARIA DA SILVA ALVARISTO (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO VERÍSSIMO DE SOUZA (OAB ES025347)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, pronunciar de ofício a prescrição do direito da autora em
requerer o pagamento de benefício por incapacidade com efeitos desde o pedido de
prorrogação em 16/1/2013, pois decorridos mais de 5 anos da data do ajuizamento desta ação,
devendo ser extinto o feito com a resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760788v2 e do código CRC d85f324e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000999-26.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGE LUIZ FELICIO ALVES (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por
invalidez.

Em suas razões recursais (Evento 69), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a incapacidade, em razão de acidente, foi reconhecida pelo INSS em sede de contestação,
com início em 13/06/2018 e fim em 01/03/2019, (ii) foi concedido e reconhecido o benefício
temporário de auxilio doença por incapacidade ao trabalho, na data do acidente, em
13/06/2018 e cessado em 01/03/2019, ou seja, havia qualidade de segurado para a respectiva
concessão de direito, caso contrário, sequer seria o benefício implantado, (iii) exerceu, após
labor urbano de carteira assinada até 2015, labor rural, desde 30/06/2015 sob o regime de
economia familiar, até a data do acidente em 13/06/2018, (iv) se encontra total e
permanentemente incapacitado para o labor, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por
invalidez, (v) não foram observadas as suas condições pessoais, como a baixa escolaridade e
a ausência de orientação técnica para realizar anteriormente e no ano de 2015, o contrato de
parceria agrícola ou outro que seja, entre ele e patrão, para confirmar os seus direitos
previdenciários futuros, (vi) não tem condições para o sustento próprio e familiar após o
acidente, carecendo da comunidade local para o básico em sobrevivência, (vii) a negativa à
concessão do benefício teve por fundamento apenas alegação de prova exclusiva para a
concessão do direito, ou seja, prova testemunhal, na qual reconhece desde o ano de 2015 até o
momento do acidente em 13/06/2018, o labor rural é ratificado nas provas testemunhais,
(viii) existe prova documental, testemunhal e confissão do INSS quanto à perpetuação da
qualidade de segurado, (ix) o contrato de parceria agrícola que reconhece a atividade rural à
época do requerimento administrativo, serve como justificativa administrativa e legal para a
concessão do benefício, assim como a declaração de atividade rural, a complementação de
prova testemunhal e o local de nascimento no interior de Governador Lindenberg, quando
ainda pertencia ao município de Colatina/ES.

Contrarrazões de Evento 74.

IDADE  51 anos.
PROFISSÃO  Lavrador.
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DOENÇA(S)  Traumatismo do plexo braquial.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.
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2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
no julgamento do PEDILEF n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, em 17/8/2018,  firmou a tese
de que a extensão do período de graça deve ser incorporada definitivamente ao patrimônio
jurídico do segurado, sendo que esse entendimento deverá ser aplicado quando houver
contribuição por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda de qualidade de
segurado. 

A TNU, no julgamento do PEDILEF n.  5002907-35.2016.4.04.7215/SC,
julgado em 22/02/2018, também assentou o entendimento de que o período de percepção de
benefício previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para
efeitos de manutenção da qualidade de segurado, nos termos do voto do Juiz Relator:

1. O segurado em gozo de benefício previdenciário por incapacidade laborativa, concedido
por meio de tutela de urgência, não está obrigado a recolher contribuições previdenciárias,
uma vez que não consta do rol do artigo 11, da lei 8.213/91 e não se enquadra no disposto no
artigo 13, da lei n. 8.213/91. Embora opere efeitos ex tunc, a revogação da tutela antecipada
ou da tutela de urgência não impede a utilização do período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, para efeitos de manutenção da
qualidade de segurado. 2. Fixação da tese de que o período de percepção de benefício
previdenciário, concedido por força de tutela provisória, pode ser utilizado para efeitos de
manutenção da qualidade de segurado. 

Cabe acrescentar que a incapacidade para o trabalho é fenômeno
multidimensional e não pode ser analisada tão-somente do ponto de vista médico, devendo
ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais, devendo-se perquirir sobre
a real possibilidade de reingresso do segurado ao mercado de trabalho. Esse entendimento
decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT (Organização Social
do Trabalho) e do princípio da dignidade da pessoa humana. 

O ônus de provar o fato constitutivo do seu direito é da parte autora, a teor do
art. 373, I, do Código de Processo Civil. Compete ao segurado, portanto, instruir o processo
com documentos médicos suficientes a embasar o seu pedido e convencer o juízo a respeito
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da existência da sua incapacidade, continuidade e duração do seu impedimento laboral.

O STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe
27/11/2015).

Imperioso ressaltar que o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite "a juntada
posterior de documentos, formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos
que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que
os produzir comprovar o motido que a impediu de juntá-los anteriormente".

A TNU, por meio da Súmula n. 53, firmou o entendimento no sentido de que
"Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando
a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de
Previdência Social".

Do caso concreto

O autor ajuizou esta ação em 02/05/2019 requerendo a concessão de auxílio-
doença desde o requerimento administrativo, em 19/09/2018, e sua conversão em
aposentadoria por invalidez.

Com a inicial, o autor apresentou os seguintes documentos médicos (em ordem
de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES
 14/08/2018  Laudo médico, atestando que está em tratamento para traumatismo do

plexo braquial, devendo manter consultas e exames periódicos, com
recomendação de afastamento laboral por 120 dias, e realização de
fisioterapia motora continuamente. 

 10/11/2018  Laudo médico, informando que foi vítima de acidente motociclístico no dia
13/06/2018, sofrendo lesão do plexo braquial à esquerda, apresentando
limitação funcional,  déficit motor e sensitivo e atrofia muscular deltóide. 

 10/10/2018   Laudo médico, informando que foi vítima de acidente motociclístico no
dia 13/06/2018, que acarretou em hérnia de disco cervical traumática em
C3-C4 e C5-C6, causando dor e limitação funcional.

 27/06/2018  Exame de tomografia da coluna cervical, concluindo por perda da lordose
cervical fisiológica, com tendência a inversão, cervicodiscoartrose, com
complexo disco-osteofitario posterior de base ampla em C5-C6, reduzindo a
amplitude dos forames neurais descritos.

 27/06/2018  Laudo de neurocirurgia, informando que sofreu queda de moto há 18 dias,
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sendo que, desde o acidente, não move o braço esquerdo, sendo verificada
monoparesia braquial esquerda. Exame demonstra coluna cervical sem
lesões traumáticas, concluiu-se pela presença de lesão do plexo braquial
esquerdo e houve o encaminhamento ao ambulatório de neurocirurgia.

A perícia judicial (Evento 28), por sua vez, elaborada em 02/08/2019, por
médico especialista em medicina do trabalho, concluiu que o autor é portador de traumatismo
do plexo braquial, estando incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor informa que sofreu acidente de transito com
motocicleta em 13/06/2018, com lesão do plexo braquial esquerdo que acarretou em sequela
motora, (ii) o periciado refere fraqueza e impotência funcional do membro superior esquerdo,
(iii) o examinado é portador de traumatismo do plexo braquial, com perda dos
movimentos do membro superior esquerdo, (iv) há incapacidade laborativa total e
permanente, (v) a data de início da incapacidade laborativa é de 13/06/2018, quando
ocorrido o acidente, (vi) a conclusão pericial foi baseada nos documentos médicos
apresentados, (vii) o autor não realiza tratamento, visto que suas lesões estão consolidadas,
(viii) o examinado não apresenta condições de retorno ao mercado de trabalho.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que, além de ter sido bastante
consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões
de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que há incapacidade laboral, em
caráter total e permanente.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início (13/06/2018), cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei.

Do extrato do CNIS acostado aos autos (Evento 8), tem-se que, dentre outros
períodos, o autor efetuou contribuições, na categoria de empregado, de 19/06/2007 a
20/05/2013 e 16/06/2014 a 28/02/2015. 

Em seu recurso (Evento 69) o autor informa que exerceu atividade rural, sob o
regime de economia familiar, no período de 30/06/2015 até a data do acidente, em
13/06/2018. 

Para comprovação do vínculo rural, juntou-se contrato de parceria agrícola
(Evento 1), firmado entre o autor e o Sr. Ailson Morello Romano, proprietário do imóvel
agrícola denominado Sítio Romano, localizado em Córrego Romano, município de
Governador Lindenberg, Colatina/ES, com duração prevista de 30/06/2015 a 30/12/2018. No
entanto, tal documento foi confeccionado apenas em 08/11/2018, data posterior ao
acidente, não servindo como indício de prova material.
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Contudo, em audiência, realizada em 18/2/2020, o autor prestou depoimento
pessoal e foram colhidos os depoimentos das testemunhas, conforme os relatos a seguir:

Depoimento pessoal - 

que o autor possui 50 anos; que o acidente ocorreu no retorno do seu trabalho;
que ficou desacordado no acidente de moto; que, na época do acidente, trabalhava na terra de
uma pessoa que não sabe o nome, só sabe o apelido; que trabalhava na terra do Felipe;  que
trabalhava nessa propriedade no córrego do Moreno desde 2015; que tem uma companheira
chamada Maria da Penha Ferreira Silva; que sua companheira recebe benefício do INSS e não
trabalha; sua companheira é viúva; o autor tem uma filha; que trabalhou no meio rural e já
trabalhou em firma também; depois da construtora Calazans, trabalhou numa fábrica e saiu de
lá em 2012; depois da fábrica, foi direto trabalhar com café na propriedade do Felipe; não se
lembra da quantidade de café que tomava conta; tinham outras pessoas que trabalhavam lá; o
autor não era meeiro, trabalhava como diarista e ganhava R$ 60,00 por dia; trabalhava todos
os dias; além do autor, tinham outros diaristas; depois que trabalhou de carteira assinada
nunca trabalhou como meeiro, foi só diarista.

Testemunha - Sra. Adriana Aparecida Ferreira

que a testemunha possui 43 anos; que trabalha na roça como diarista; que não
sabe o nome das pessoas para quem trabalha; que conhece o autor há 20 anos; que o autor
mora com Maria da Penha e tem muito tempo que moram juntos; que o autor mora na casa de
uma pessoa; que, por causa do braço, o autor tá parado; que antes do acidente o autor
trabalhava na roça; que, na época, o autor trabalhava com um homem apelidado "tranquilo" e
outro que não se recorda o nome; que o autor trabalhava sozinho; que nunca trabalhou
junto com o autor, mas sabe que o autor trabalhava porque via; que conhece corrégo do
Moreno; que conhece mais ou menos o Sr. Ailson Moreno; que nunca fez diária pra ele, mas
que o autor já fez; que não sabe o apelido de Ailson; que conhece o Sr. Felipe mas não sabe o
parentesco com o Sr. Ailson; que o autor estava voltando do trabalho quando sofreu acidente;
que não lembra para quem o autor estava trabalhando na época do acidente.

Testemunha - Sr. Damião do Nascimento

que a testemunha possui 57 anos; que mora na região rural e é proprietário lá;
que conhece o autor desde 1991; que teve pouco contato com o autor; que sabe que o autor
trabalhou lá; que o autor mora com uma pessoa, mas não sabe se eles são casados; que o autor
está acidentado e por isso não está trabalhando; que ele trabalhou fora um tempo e
ultimamente estava trabalhando com o Moreno; que chamam ele de "Filito", cujo sobrenome
é Romano; que acha que o nome dele é Ailton; que o autor nunca trabalhou com ele, mas que
os terrenos são perto; que o autor trabalhava sozinho; que soube do acidente, na época; que o
autor caiu numa lavoura à tarde, voltando do serviço e deu problema no braço.
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Deste modo, o conjunto probatório dos autos comprova o trabalho rural do autor
como diarista.

Por fim, cabe salientar que o exercício de atividade campesina na condição de
diarista não desnatura a sua caracterização de segurado especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO
RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009.
CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO NO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o
entendimento de que a concessão do benefício previdenciário é regida pela lei
vigente ao tempo em que o segurado preenche os requisitos para concessão do
benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por idade rural. 2. A autora
nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984, quando ainda
não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão
do benefício. Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971
no ano de 1994, quando não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese,
portanto, há de ser aplicada a Lei nº 8.213/91. Convém registrar ainda que o
pedido de aposentadoria por idade foi formulado em 29/02/1996, e indeferido
pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de atividade
rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos
consubstanciam o início de prova material a que alude a lei para fins de
comprovação de atividade rural, tendo a parte autora preenchido todos os
requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi apresentada a
certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A
qualificação da mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento
não desconfigura sua condição de segurada especial, seja porque na maioria das
vezes acumula tal responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em
se tratando de labor rural desenvolvido em regime de economia familiar, a
condição de lavrador do marido contida no documento estende-se à esposa. 5. A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à
comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui
início razoável de prova documental para fins de comprovação de tempo de
serviço, eis que a qualidade de segurado especial do marido se estende à esposa
por presunção, desde que a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória.
6. A autora juntou certidão de nascimento do seu filho, com data de 20/08/1955,
atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da carteira do Sindicato
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dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992, com
anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996;
cópia do ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova
material, conjugada com os depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato
de a autora ter trabalhado no meio rural, sendo suficientes para comprovar o
cumprimento do requisito temporal, necessário à concessão da aposentadoria
rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no âmbito rural, não
descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2
- SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

 
Na mesma direção é o entendimento do STJ:

 
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À
CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC,
porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento
por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-
fria, diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso
VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a
obtenção dos benefícios previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega
provimento. [...] (RECURSO ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5),
Relator Ministro OG Fernandes, STJ, 07/11/2017).

Assim, e da comprovação da sua condição de segurado especial e da sua
incapacidade total e permanente desde 13/6/2018 (data do acidente), deve ser concedida
aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento (em 19/9/2018).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando a
concessão de aposentadoria por invalidez, na data do requerimento administrativo, nos termos
da fundamentação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão
geral) Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
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fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias úteis, a
partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000650215v39 e do código CRC 69f22595.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000999-26.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGE LUIZ FELICIO ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: BRAULIO BIAZATTI PADOVANI (OAB ES025393)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando a concessão de aposentadoria por
invalidez, na data do requerimento administrativo, nos termos da fundamentação. Para a
atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos
do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido,
conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal (com base na
decisão proferida nos autos do RE 870947, com repercussão geral) Deferimento da tutela
provisória de urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste
voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para
que cumpra a ordem em, no máximo, trinta dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760802v2 e do código CRC d4690bb5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005420-37.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: SUZAN KELLY GONCALVES DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS a pagar os proventos do
auxílio-doença NB 31/628.009.935-4 retroativos ao período de 17/5/2019 a 26/6/2019".

Em suas razões recursais (Evento 20), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) há impossibilidade de cumulação de remuneração com benefício por incapacidade; e (ii)
o benefício de auxílio doença/aposentadoria por invalidez é substituto do salário-de-
contribuição, portanto, é incompatível com a percepção de remuneração. Salário e benefício
não podem ser recebidos concomitantemente.

Contrarrazões de Evento 25.

VOTO

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado;
o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso
na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Tendo em vista que a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e
permanente, cabe ao juízo se cercar de todos os meios de prova acessíveis e necessários para
análise das condições de saúde do requerente, mormente com a realização de perícia médica.
Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a
concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por
invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade
temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade
laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).
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Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício), o art. 25 da Lei n. 8.213/1991
dispõe que é necessária a comprovação de, pelo menos, 12 contribuições para a concessão de
auxílio-doença/aposentadoria por invalidez. Na hipótese de ocorrer a cessação do
recolhimento das contribuições, prevê o art. 15 desse diploma legal o denominado “período
de graça”, que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um determinado
lapso temporal:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II – até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...] VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a
perda da qualidade de segurado.

2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Decorrido o período de graça, as contribuições anteriores à perda da qualidade
de segurado somente serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, conforme o caso, com, no mínimo, 1/3
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida
para o benefício a ser requerido (ao tempo da vigência do art. 24, parágrafo único, da Lei
8.213/1991) ou metade daquele número de contribuições (nos termos do art. 27-A da Lei n.º
8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.457, publicada em 27/6/2017).

 Do caso concreto

A autora ajuizou esta ação em 05/03/2020 requerendo a concessão de benefício
por incapacidade.

Diante do conjunto probatório, a Sentença acolheu parcialmente a pretensão
autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez desde 17/5/2019 ou auxílio-doença.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/628.009.935-4, formulado em
17/5/2019, foi indeferido porque o INSS considerou que a incapacidade para o trabalho era
anterior ao início ou reinício das contribuições para Previdência Social (Evento 1, OUT3). 

A perícia médica administrativa, em 27/5/2019, estimou a data de início de incapacidade em
26/4/2019 (evento 6, OUT3):

[...]

A autora normalmente perderia a qualidade de segurada em 16/6/2018 (art. 15, § 4º, Lei nº
8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99). No entanto, o prazo de 12 meses para manutenção
da qualidade de segurado foi prorrogado por mais 12 meses, porque a
autora ficou desempregada (art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91). A autora recebeu seguro-
desemprego (evento 15). Logo, ela preservaria a qualidade de segurada pelo menos até
15/6/2019. Antes disso, a autora voltou a contribuir para a previdência social, desde que foi
contratada com novo vínculo empregatício em 15/10/2018.

Portanto, embora tenha ficado sem contribuir no período de maio/2017 a setembro/2018, a
autora nem chegou a perder a qualidade de segurada.

Na data de início de incapacidade, em 26/4/2019, a autora estava filiada à previdência social.
A incapacidade para o trabalho não era preexistente.

A autora estava contribuindo regularmente desde outubro/2018. Também havia cumprido a
carência. Não se aplica a exigência de carência de retorno (art. 27-A da Lei nº 8.213/91),
porque ela não chegou a perder a qualidade de segurada.

A perícia médica administrativa estimou a data-limite do benefício em 26/6/2019. A
autora concordou com a fixação da data-limite da incapacidade em 26/6/2019, mas pediu o
pagamento dos proventos desde 26/4/2019 (evento 12):

[...]

A autora formulou requerimento administrativo de auxílio-doença em 17/5/2019. Pediu em
juízo a condenação do INSS a conceder o benefício desde 17/5/2019. A data de início de
incapacidade foi fixada em 26/4/2019. O auxílio-doença é devido ao segurado empregado a
contar do 16º dia do afastamento da atividade (art. 60, caput, da Lei nº 8.213/91). O ônus do
pagamento do salário durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho é da
empresa empregadora (“período de espera”). Respeitados os limites objetivos da lide e o art.
60, caput, da Lei nº 8.213/91, a autora só tem direito ao auxílio-doença NB 31/628.009.935-4
a partir de 17/5/2019. Não tem direito a aposentadoria por invalidez, porque não ficou
comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

A autora continuou recebendo remuneração do empregador normalmente nos meses de abril,
maio e junho/2019 (evento 6, OUT2). A percepção de remuneração do empregador não retira
do segurado o direito às prestações vencidas de auxílio-doença, quando comprovada a
incapacidade para o trabalho no período pretérito. Aplica-se, com as devidas adequações, a
Súmula n° 72 da Turma Nacional de Uniformização: “É possível o recebimento de benefício
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por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando
comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que
trabalhou”.

[...]

Com efeito, conforme devidamente fundamentado na Sentença, a Súmula nº. 72
da TNU preconiza a possibilidade de recebimento do benefício por incapacidade enquanto
desempenhada atividades laborativas, desde que comprovada a incapacidade laboral do
segurado, sendo esta a hipótese dos autos.

Desse modo, a conclusão da sentença ora guerreada revela-se irretocável.

Da parte dispositiva

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000670980v3 e do código CRC eae73ab9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005420-37.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: SUZAN KELLY GONCALVES DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: GERSON CARLOS LOURENÇO DE SOUZA (OAB ES027076)

ACÓRDÃO

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

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760807v2 e do código CRC 395e3d53. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003770-83.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NEUZI CARVALHO RIBEIRO BARBOSA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em
face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissões e contradições. Alega que (i) participou do RGPS, como
contribuinte individual, de 6/2012 a 9/2012 e, na DII, em 24/9/2012,  já mantinha a qualidade
de segurada da Previdência Social e havia cumprido a carência de retorno com quatro meses
de contribuição, ou seja, o estado de incapacidade foi mantido desde 2012. Argumenta que
deve ser aplicada a Súmula 576/STJ dispondo que o termo inicial da aposentadoria por
invalidez deve ser, como regra, quando ausente o requerimento administrativo, a data da
citação válida. Destaca que, no  caso dos autos, não obstante a existência de prévio
requerimento administrativo, a incapacidade é posterior ao requerimento, de modo que a
fixação da DIB na data do início da incapacidade.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).
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É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da incapacidade da
parte autora, dando provimento ao RI apenas para declarar o estado incapacitante em
24/9/2012, conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...) Compulsando os autos, nota-se, pelo espelho do CNIS, que a autora recebeu auxílio-
doença de 28/11/2006 a 15/1/2008, manteve vínculo empregatício de 2/3/2009 a 5/2009 e
participou como contribuinte individual, no RGPS, de 1/6/2012 a 30/9/2012. 

A autora afirma que, ao contrário do que afirma a perita, no sentido de que a incapacidade
verificada, no exame, iniciu-se em 24/8/2014, o início de sua incapacidade se deu
em 28/11/2006, conforme laudo da perícia administrativa. 

De fato, a perícia do INSS reconheceu a incapacidade da autora para exercer a atividade
habitual em 28/11/2006 (exame realizado em 5/1/2007), o que motivou a concessão de auxílio-
doença de 28/11/2006 a 15/1/2008, porém o perito administrativo concluiu pela capacidade
total e temporária, conforme o laudo do SABI juntado pelo INSS. 

Ocorre que, em 15/1/2008, a autora aparentemente recuperou o estado capacitante e retornou
ao mercado de trabalho, mantendo vínculo empregatício de 3/2009 a 5/2009, sendo que,
somente em 8/2014, ela voltou a ficar incapacitada, dessa vez total e definitivamente,
conforme as conclusões da perícia. 

Destacou a perita que (i) a autora, com 57 anos, é portadora de gonartrose primária bilateral
e dor lombar baixa e dor articular, (ii) em razão de tais doenças, a autora estaria total e
definitivamente incapacitada para o trabalho habitual de empregada doméstica, (iii) as
patologias incapacitantes estão presentes desde 2012, sendo a incapacidade manifesta
desde 25/8/2014, (iv) não haveria prognóstico de cura/recuperação, salvo em caso de cirurgia,
(v) não teria condições de exercer nenhuma outra atividade remunerda, (vi) a autora não tem
condições de ficar muito tempo em pé ou sentada e com movimentos repetitivos, sem prejuízo
de agravamento de sua patologia ou dor, e (vii) o retorno da autora ao trabalho resultará em
agravamento das lesões/patologias.

Agora, resta saber se há, nos autos, prova de que haveria incapacidade total e definitiva desde
15/1/2008, quando houve a cessação do auxílio-doença. 
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Na inicial, a autora apresentou os seguintes documentos com relação à alegada incapacidade
laboral total e definitiva:

(i) exame de raio-x da coluna dorsolombar, datado em 9/2/2007, atestando que, à época, era
portadora de discreta escoliose de coluna dorsolombar, espondilodiscoartrose de coluna
lombar com ligeira redução do espaço discal de L1/L2;

(ii) laudo médico, datado em 4/7/2007, atestando lesões ortopédicas, porém ilegível em razão
da caligrafia do médico;

(iii) radiografias, datadas em 28/5/2008, demonstrando lesões na coluna lombar e no joelho
direito;

(iv) laudo médico, datado em 15/4/2009, atestando lesões ortopédicas e sugerindo o afastando
do labor;

(v) laudo médico, datado em 16/4/2010, atestando a existência de síndrome do intestino
irritado;

(vi) documento médico, datado em 22/5/2011, atestando lesão cortante em polegar esquerdo;

(vii) laudos médicos, datados em 24/9/2012 e 25/8/2014, atestando diversas lesões
ortopédicas, dores fortes na coluna lombar e cervival, joelhos e ombro, impossibilidade de
exercer as atividades laborais por tempo indeterminado.

Os demais documentos estão datados em 2017 e 2019. 

Como se observa, a autora não apresentou nenhum documento médico que pudesse
demonstrar que, em 2006 ou em 1/2008 (data da cessação do benefício), ela estava total e
definitivamente incapacitada para exercer toda e qualquer atividade remunerada. Intimada da
juntada do laudo pericial, não apresentou também nenhum elemento de prova que pudesse
infirmá-lo.

Por outro lado, os documentos médicos apresentados pela autora sinalizam o estado
incapacitante (total e definitivo) desde 9/2012, isso porque o laudo médico a que se refere a
perícia, datado em 25/8/2014, tem o mesmo teor daquele datado em 24/9/2012. 

Assim sendo, pode-se fixar a DII em 24/9/2012. 

Até a edição da Medida Provisória n. 739/2016, editada em 7/7/2016, o segurado, a partir da
nova filiação ao RGPS, deveria cumprir 1/3 da carência de 12 meses (ou seja, quatro meses de
contribuição), para fazer jus ao benefício por incapacidade, nos termos do art. 24 da Lei
8.213/1991. 

No caso, a autora participou do RGPS, como contribuinte individual, de 6/2012 a 9/2012.
Assim, na DII, em 24/9/2012, ela já mantinha a qualidade de segurada da Previdência Social e
havia cumprido a carência de retorno com quatro meses de contribuição. 
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Nesses termos, faz a autora jus, em regra, ao recebimento de aposentadoria por invalidez. 

Ocorre que, na inicial, a autora requereu a concessão do benefício desde a sua cessação
em 31/08/2007, todavia o benefício foi cancelado em 15/1/2008. Não obstante, considerando
que já transcorreram mais de 5 anos da data da cessação do benefício, deve ser pronunciada a
prescrição da pretensão (art. 103 da Lei 8.213/1991, c/c o art. 1º do Decreto 20.910/1932 e
o art. 2º do Decreto-Lei 4.597/1942).

No caso, a autora recuperou o estado capacitante em 2009, mantendo vínculo empregatício de
3 a 5/2009, e exerceu atividade remunerada de 6 a 9/2012, com autônoma, o que invializa a
tese de que esteve incapacitada desde 1/2008. 

Nesse contexto, caberia à autora formular novo requerimento administrativo em 2012, quando
sobreveio a incapacidade laborativa, providência da qual não se desincumbiu, o que revela
ausência de interesse de agir no pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para
declarar o estado incapacitante em 24/9/2012, nos termos da fundamentação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Registre-se que, não obstante, o acórdão fixou a DII em 24/9/2012 e considerou
que, à época, a autora detinha a qualidade de segurado, o que autoriza o pedido de benefício
por incapacidade.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000670884v8 e do código CRC b0f36767. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003770-83.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: NEUZI CARVALHO RIBEIRO BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração da autora e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760003v2 e do código CRC 08f0f52b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001812-53.2019.4.02.5005/ES

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

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão por não ter se pronunciado especificamente sobre a inexistência de
incapacidade laborativa total e definitiva da parte autora, com a tese de que não se
pode conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise de aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais, sob pena de violação ao disposto no art. 42 da Lei
nº 8.213/1991.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da incapacidade
laborativa da parte autora, chegando à conclusão de que faria jus ao restabelecimento de
aposentadoria por invalidez sob os seguintes fundamentos:

(...) O autor ajuizou esta ação em 05/08/2019 requerendo o restabelecimento do benefício de
aposentadoria por invalidez. Consta, nos autos, que recebeu aposentadoria por
invalidez de 06/07/2011 a 13/03/2020, com o recebimento de mensalidades de recuperação por
18 meses (Evento 32).

Com a inicial, o autor apresentou, além dos documentos anexados ao processo nº 0105165-
57.2013.4.02.5054, os seguintes documentos médicos (em ordem de juntada):

DATA DESCRIÇÃO DOS LAUDOS/EXAMES

 10/09/2018  Exame de tomografia computadorizada
da coluna cervical evidenciando redução
da altura do espaço discal de C5-C6,
complexos disco-osteofitários posteriores
medianos em C3-C4, C4-C5 e C6-C7,
determinando encoche assimétrico sobre a
face ventral do saco dural, complexo
disco-osteofitário posterior difuso em C5-
C6, com predomínio
posteromediano/lateral direito
comprimindo assimetricamente a face
ventral do saco dural, com uncartrose e
artrose interapofisária à direita ajudando
a reduzir a amplitude deste forame de
conjugação, além de artrose
interapofisária à direita também em C4-
C5.

 07/03/2019  Exame de ressonância magnética da
coluna lombar concluindo por escoliose
lombar à esquerda em decúbito dorsal,
osteófitos marginais nos corpos vertebrais
lombares, abaulamento discal difuso em
L2-L3, leve discopatia degenerativa
caracterizada por desidratação parcial do
disco intersomático associado a leve
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alteração do sinal dos platôs opostos em
L3-L4, bem como abaulamento discal
difuso, artrose interapofisária bilateral e
espessamento do ligamento amarelo,
pequena retrolistese de L4 em relação a
L5, com discreta alteração do sinal,
irregularidade nos platôs opostos e
abaulamento discal difuso, além de
discopatia degenerativa caracterizada por
redução do espaço intersomático
associado à alteração do sinal nos platôs
opostos em L5-S1, bem como pequena
hérnia de Schmorl no platô inferior de 
L5, abaulamento discal difuso e artrose
interapofisária bilateral.

 11/09/2018  Laudo médico atestando que é portador
de cervicobraquialgia direita de longa
data, que piora com esforço físico,
apresentando, ao exame físico, dor e
limitação funcional da coluna cervical,
bem como indica exame de tomografia
que atesta a existência de complexos
disco-osteofitários de C3 a C7,
comprimindo as raízes. "Encontra-se em
tratamento e está incapacitado para o
trabalho".

 03/04/2019  Laudo médico atestando que é portador
de cervicalgia crônica, com dor e
discopatia degenerativa, estando
impossibilitado de realizar esforço físico.

A perícia judicial (Evento 25), por sua vez, elaborada em 01/11/2019, por médico especialista
em medicina do trabalho, concluiu que o autor, embora fosse portador de ARTROSE DA
COLUNA VERTEBRAL, não estava incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor apresenta queixas de dor na coluna vertebral (região
cervical) que surgiu há aproximadamente 8 anos, insidiosa e constante, indicando que realiza
tratamento medicamentoso, (ii) o periciado se apresenta, ao exame físico, em bom estado
geral, com membros inferiores e superiores dentro da normalidade, e coluna vertebral sem
espasmos e contraturas paravertebrais, com movimentos de flexão, extensão rotação
e lateralização normais, e ausência de alterações articulares, (iii) os exames complementares,
laudos e atestados médicos recentes e antigos foram analisados e apresentam
imagens próprias do processo natural do envelhecimento ósseo, que cursam com períodos de
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sintomatologia dolorosa, com períodos de agudização e outros de melhora, ocorrendo
estabilização e compensação com tratamento e evolução natural do organismo, (iv)
o periciado é portador de artrose da coluna vertebral, quadro compensado e controlado com
medicação, (v) trata-se de doença inerente à faixa etária do periciado, decorrente do processo
natural do envelhecimento ósseo, (vi) o quadro clínico do autor está compensado e controlado
com a medicação prescrita, não havendo incapacidade para exercer as atividades habituais do
trabalho declarado, ressalvando-se as limitações da faixa etária, aptidões e disposição para o
labor, (vii) o periciado apresentou receituário médico com prescrição medicamentosa datada
de 24/09/2019, medicação esta que não deve ser de uso contínuo por longo tempo, e (viii) a
enfermidade do autor está controlada, com quadro compensado e cujo tratamento é custeado
pela rede pública.

Intimado a respeito do laudo pericial, o autor apresentou a petição de Evento 33 aduzindo que
o laudo foi omisso em relação às patologias das quais é portador e contraditório em relação
aos demais laudos apresentados e à perícia judicial realizada em processo anterior;
argumentou também que o perito é especialista em ginecologia, não sendo capacitado para a
análise do quadro clínico.

Ainda, o autor juntou laudo médico, datado em 28/02/2020, atestando que realizou sessões de
fisioterapia em novembro de 2019, com queixas de dores cervicais e lombares, indicando
laudo de tomografia computadorizada, no qual consta quadro de osteoartrose cervical e
lombar com compressão. 

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua
obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado; o
segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o caso; e o terceiro expresso na
incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei
8.213/1991.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe foram
apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, tendo inclusive
realizado exame físico no periciado e analisado a documentação médica apresentada.

Quanto ao requerimento de perícia por especialista, a TNU já sedimentou o entendimento
segundo o qual não há óbice a que a perícia médica possa ser validamente realizada por
médico não especialista na moléstia que acomete o segurado (PEDILEF 200872510048413,
Rel. Juiz Federal Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 9/8/2010), sendo necessária
verificação em cada caso da necessidade e suficiência à luz do cotejo entre a natureza da
patologia alegada e a qualificação do perito.

No caso, as enfermidades das quais a parte autora é portadora, em regra, são passíveis de
avaliação por médico generalista, sendo que, além disso, o perito designado demonstrou
conhecimento suficiente para analisar as alegadas limitações funcionais e a capacidade
laborativa da parte autora.
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Não obstante, o juiz, como destinatário da prova, decide acerca de sua suficiência ou da
necessidade de realização de novo exame pericial. Em seu recurso, a parte autora não indicou
qualquer falta ou vício na perícia realizada no curso da instrução. Trata-se, portanto, de
requerimento de nova perícia com base apenas no inconformismo pelo caráter desfavorável do
laudo pericial.

Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade da perícia e, por consequência, da sentença, não
se vislumbrando o alegado cerceamento ao direito de defesa e violação ao devido processo
legal.

Por outro lado, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo
(AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016;
AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015;
AgRg no AREsp 494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos médicos apresentados, na
inicial, sinalizam o alegado estado incapacitante. Destaca-se o laudo médico, datado em
3/4/2019, atestando que o autor é portador de cervicalgia crônica, com dor e discopatia
degenerativa, estando impossibilitado de realizar esforço físico.

A perícia judicial realizada, em 14/3/2014, no bojo do processo nº 0105165-
57.2013.4.02.5054, atestou que (i) limitação lombrossacral com dor irradiada para membros
inferiores, limitação da mobilidade da coluna lombar, muita dificuldade para andar e
dificuldade para as atividades da vida diária, (ii) essas limitações funcionais impediriram o
exercício de atividade laborativa, em razão do quadro grave, com prognóstico muito ruim, e
(iii) a incapacidade, no caso, seria multiprofissional, ou seja, total e definitiva para toda e
qualquer atividade laborativa.

Com esses elementos, não há dúvida de que o autor, atualmente com 59 anos, não tem
condições de retornar ao labor na atividade de lavrador (atividade habitual, ou seja, a
atividade que exercia antes do afastamento). 

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador  é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. No
caso, o autor possui 59 anos, apresenta baixa escolaridade (antiga quarta série do ensino
fundamental), recebeu benefício por incapacidade por quase 9 anos e está acometido de
doença que causa limitações ortopédicas a ponto de prejudicar o desempenho de atividade
profissional habitual ou outras com elevado esforço físico. Com tais elementos, não há dúvida
de que o autor faz jus ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, pois não há
nenhuma possibilidade de ser reabilitado para outra atividade profissional compatível com o
seu estado clínico atual. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o
restabelecimento da aposentadoria por invalidez nº 609.918.359-4 desde a cessação em
13/03/2020,  inclusive as diferenças sobre os valores relativos ao período em que
recebeu mensalidades de recuperação. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação
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de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal (com base na decisão proferida nos autos do RE 870947, com
repercussão geral).  Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a
fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício
pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo,
quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios. (...)

 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000670979v2 e do código CRC 978f577c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001812-53.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JORGE DA SILVA MOREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: LILIANE TOMAZ DE SOUZA BALMANT (OAB ES020141)
ADVOGADO: DANIELI FERNANDA SARMENTO (OAB ES019575)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760022v2 e do código CRC 16c135d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002235-56.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: PENHA LUCIA VARGAS CLEVELARES (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão por não ter-se pronunciado especificamente sobre a inexistência de
incapacidade laborativa total e definitiva da parte autora. Afirma que não se pode conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise de aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais, sob pena de violação ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da incapacidade da
parte autora, chegando à conclusão de que faria jus à aposentadoria por invalidez sob os
seguintes fundamentos:

(...)

 

A autora ajuizou esta ação, em 10/10/2018, objetivando a concessão de aposentadoria por
invalidez, ou, sucessivamente, de auxílio-doença, desde  05/09/2018 (data da cessação do
penúltimo benefício recebido). 

Consta, nos autos, que ela recebeu auxílio-doença de 12/11/2008 a 13/1/2009, 8/1/2015 a
23/2/2015, 22/9/2015 a 22/11/2015, 13/5/2016 a 7/7/2016, 24/2/2017 a 11/7/2017, 9/10/2017 a
13/12/2017, 28/6/2018 a 5/9/2018 e 15/9/2018 15/12/2018 (Evento 9). 

A sentença entendeu que ela faria jus ao restabelecimento de auxílio-doença  (NB
6234060459) desde a cessação indevida, o qual somente pode ser cessado após a constatação
da plena capacidade por perícia realizada, independentemente de requerimento do segurado,
ou conclusão do procedimento de reabilitação profissional, sob os seguintes fundamentos:

(...) Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a parte autora é
portadora de transtornos da coluna lombar, que a incapacita de forma total e
temporária para o exercício de suas atividades laborativas habituais desde 30/08/2018.

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 12 (doze) meses para tratamento.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que os quesitos formulados pela parte autora são semelhantes aos
respondidos na quesitação do INSS, bem como por entender que as provas produzidas são
suficientes para o deslinde da demanda, passo a analisar o processo sem a complementação
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do laudo pericial. Nessa esteira, revogo o Despacho constante no evento 33, que determinou a
apresentação da complementação pericial sob pena de aplicação de multa.

Ademais, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório
coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo
médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias geram a
incapacidade total e definitiva da parte requerente ou alterar a data do início da
incapacidade.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 28/06/2018 e
05/09/2018, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença n.º 6234060459 desde a cessação indevida.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

 Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
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conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento que entender oportuno.

Com efeito, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez, porquanto
ausente um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de
caráter permanente.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6234060459),
desde a cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser cessado após a
constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do
segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;

b) Pagar as prestações vencidas desde a cessação indevida até a DIP, observada a prescrição
quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Os juros de
mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97. 

(...)

De fato, a perícia judicial, realizada em 24/12/2018, demonstra que a autora, por ser
portadora de DOR CRÔNICA, LUMBAGO COM CIÁTICA,  TRANSTORNOS DE DISCOS
LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA E
CIÁTICA DEVIDO A TRANSTORNO DE DISCO INTERVERTEBRAL, estaria, no momento,
incapacitada total e temporariamente para a atividade habitual. 

Destacou o perito que (i) foram apresentados laudos médicos demonstrando a existência
de escoliose degenerativa importante, quadro emocional complexo, dor irradiada para
membros inferiores,  escoliose lombar de convexidade à direita e quadro de dor lombar
crônica com irradiação para o membro inferior direito, os quais sinalizam incapacidade
laborativa, (ii) em razão do estado clínico atual, a autora não teria condições de exercer a
atividade habitual, sendo a incapacidade, todavia, temporária, (iii) as patologias tiveram
início em 31/10/2017, conforme ressonância magnética da coluna lombar apresentada, (iv) a
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incapacidade teve início em 30/8/2018, (v) autora está realizando tratamentos, tendo sido
realizado cirurgia, (vi) ela necessita de, pelo menos, 12 meses de tratamento para que possa
fazer uma reavaliação, (vii) ao exame físico, a autora apresentou-se com cicatriz cirúrgica
recente em linha mediana lombar com cerca de 8 cm de comprimento, com distrofia muscular
moderada em coluna lombar, regular estado geral, mobilidade de coluna lombar limitada
por dor, deambulando com alguma claudicação, e (viii) foram realizados testes para avaliar
possíveis queixas ou sinais de dissimulação, através do exame psicopatológico minucioso,
buscando identificar quaisquer incoerências nas respostas, atitudes e comportamentos que
pudessem demonstrar qualquer tentativa de simulação ou exacerbação de sintomas.

Como se observa, a autora, desde 2015, vem apresentando limitações funcionais
incapacitantes em razão das lesões ortopédicas em sua coluna lombar, recebendo vários
benefícios de auxílio-doença de 2015 a 2018. As conclusões da perícia não deixam dúvidas de
que ela está totalmente incapacitada desde 30/8/2018, ou seja, antes mesmo da cessação do
benefício em 05/09/2018.

A autora já conta com 54 anos e labora como trabalhora rural, atividade que
demanda intenso esforço físico, principalmente da coluna. 

É pouco provável, ou até mesmo impossível, que a autora se recupere totalmente e possa
retornar ao labor habitual, sendo também impossível a sua reabilitação profissional para
outra atividade profissional. Isso porque possui idade avançada, só concluiu a antiga primeira
série do ensino fundamental, sempre exerceu atividade braçal e mora em zona rural. 

Nesses termos, faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, fixando-se a DIB na data
deste julgado, quando analisadas as suas condições pessoais. 

Agora, passa-se à análise do recurso do INSS. 

A sentença determinou a correção monetária  com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E).

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

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

Já na sessão do dia 3/10/2019, foi negado provimento a diversos embargos de declaração que
buscavam a modulação dos efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade.

Por outro lado, no bojo de três recursos especiais afetados ao tema 905 dos repetitivos, a 1ª
Seção do STJ definiu, em julgamento realizado em 22/2/2018, a seguinte tese a respeito de
condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009)”.

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

Nesses termos, merece reparo a sentença, devendo ser aplicado o INPC para fins de correção
monetária. 

A sentença arbitrou a multa diária de R$500,00 por dia de atraso na implantação do benefício
após o prazo de 30 dias.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de
modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia
previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela parte, nos
termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária cominada pela
sentença.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado, pelo que carece
reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no cumprimento da
medida antecipatória de tutela.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar-lhes provimento para determinar (i) a
concessão de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a partir deste julgado, (ii) a redução da
multa diária fixada na sentença em R$100,00 (cem reais) por dia de atraso e (iii) a incidência
de INPC na correção monetária das parcelas pretéritas. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

(...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000670898v6 e do código CRC 5459d355. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002235-56.2018.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: PENHA LUCIA VARGAS CLEVELARES (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760811v2 e do código CRC cafef725. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001442-83.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: MARINA GOMES FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão por não ter se pronunciado especificamente sobre a inexistência de
incapacidade laborativa total e definitiva da parte autora, com a tese de que não se
pode conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise de aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais, sob pena de violação ao disposto no art. 42 da Lei
nº 8.213/1991.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
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aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada  analisou e fundamentou a questão da incapacidade
laborativa da parte autora, chegando à conclusão de que faria jus ao restabelecimento de
aposentadoria por invalidez, sob os seguintes fundamentos:

(...) A autora ajuizou esta ação em 10/4/2019 requerendo a concessão de auxílio-doença desde
a sua cessação em 27/2/2019 e sua conversão em aposentadoria por invalidez. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 22/3/2012 a 20/4/2012 e 3/12/2014 a 27/2/2019 (Evento
8).

A sentença determinou o restabelecimento do auxílio-doença (NB 6089210947), desde a
cessação indevida, mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional da parte
autora (ou em caso de recusa injustificada na participação do programa oferecido pelo INSS),
sob os seguintes fundamentos:

(...) 

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia ao perito judicial,
o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é
portadora de cegueira em olho, apresentando incapacidade parcial e definitiva desde
18/01/2013.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 22/03/2012 e
20/04/2012, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença n.º 6089210947 desde a cessação indevida (27/02/2019).

Analisando as condições pessoais da parte autora verifico que é possível ter vida laboral ativa
e readaptar-se a novas atividades, desde que compatíveis com sua atual capacidade. Com isso,
concluo que a reabilitação para outros trabalhos não pode ser descartada nesse momento.
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Além disso, o INSS deverá manter o benefício ativo até que seja finalizado o processo de
reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da lei 8.213/91.

Ressalto que a negativa injustificada da participação no processo de reabilitação permite a
cessação do benefício por parte do INSS.

Por fim, deixo de acolher o pedido de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente um dos
requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de caráter total. (...)

Como se observa, a perícia judicial constatou que, em razão de visão monocular (cegueira do
olho direito), a autora está total e definitivamente incapacitada, desde 18/1/2013, para
realizar a atividade habitual de instrutora de trânsito (autoescola) ou toda e qualquer
atividade que demande visão binocular.

Do recurso da autora

A autora, em seu recurso, alega que a incapacidade, no caso, em razão de suas condições
pessoais, seria total e permanente para toda e qualquer atividade laboral, motivo pelo qual
faria jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Na inteligência da Súmula 77/TNU, o julgador  é obrigado a analisar as condições pessoais e
sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. No
caso, a autora já conta com 60 anos de idade, possui ensino superior e exercia a atividade
de instrutora de trânsito (autoescola) antes da doença incapacitante. O estado clínico da
autora (cegueira do olho direito) é totalmente incompatível com a atividade profissional que
realizava antes da incapacidade ou para qualquer atividade que exija a visão binocular e há
dúvidas a respeito da possibilidade ou não de reingressar no mercado de trabalho em
atividade laboral compatível com o quadro de saúde em questão após reabilitação. 

O art. 62 da Lei 8.213/1991 dispõe que o "O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível
de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação
profissional para o exercício de outra atividade". Por sua vez, dispõe o art. 136 do Decreto n.
3.048/1999:

“Art. 136. A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a
denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos
beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório,
independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados
para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. 
 § 1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação de que trata este
artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de acordo com as possibilidades
administrativas, técnicas, financeiras e as condições locais do órgão, aos seus dependentes,
preferencialmente mediante a contratação de serviços especializados.”

Como  se vê, o programa de reabilitação profisional deve ser desenvolvido visando à
reinserção do segurado no mercado de trabalho, por meio de avaliação do potencial
laborativo, cursos de aprendizagem, articulação com o mercado de trabalho e
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acompanhamento do processo. Após a conclusão da reabilitação, o segurado reabilitado
recebe certificado individual indicando a função para o qual foi capacitado, ressalvado o
direito de exercer outra para a qual se julgue capacitado.

No caso, não há como sujeitar o autora a um curso de reabilitação profissional e esperar que
ela se insira no mercado de trabalho com fins de garantir a sua sobrevivência, uma vez que
conta atualmente com 60 anos de idade e possui visão monocular. Ora, essa nova profissão
deverá se mostrar compatível com o seu grau de instrução e salário habitual, o que é pouco
provável de ocorrer. 

Dessa forma, faz a  autora jus à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez desde
este julgado, quando analisas criteriosamente as suas condições pessoais. 

Não obstante, os elementos dos autos sinalizam que a autora já reuniu os requisitos
necessários para obtenção de aposentadoria por idade (idade e tempo de carência). 

[...]

Voto por conhecer ambos os recursos  e, no mérito, dar-lhes provimento para determinar (i) a
conversão do auxílio-doença em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ desde este julgado, (ii)
a redução da multa diária arbitrada na sentença para R$100,00 e (iii) a aplicação do INPC
para fins de correção monetária. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios,
tendo em vista o provimento dos recursos (mesmo que parcial). (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000670998v3 e do código CRC 88d16e62. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001442-83.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARINA GOMES FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760024v2 e do código CRC 5ced9d6c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003391-45.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA LUCIA MACHADO LONGUE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora contra
o acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão "quanto ao enquadramento da segurada na hipótese prevista no item 1 do
Anexo I do Decreto 3.048/1999 e, portanto, seja concedida a majoração da Aposentadoria
Por Invalidez em 25% desde a DIB".

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada, ao entender que a parte autora se encontra total e
permanentemente incapaz para o trabalho, reformou a Sentença de origem, determinando a
concessão de aposentadoria por invalidez à autora.

O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa deve ser acrescido de 25% (art. 45 da Lei 8.213/1991). A lei não
exige que essa assistência seja prestada por alguém da família ou por pessoa remunerada com
essa finalidade nem faz restrições quanto a esse aspecto, não cabendo ao intérprete fazê-lo. O
Anexo I do Regulamento da Previdência Social apresenta a relação das situações em que o
aposentado por invalidez tem direito ao referido acréscimo de 25%. Entende-se, entretanto,
que se trata de rol exemplificativo.

A  Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
decidiu, na sessão do dia 9/10/2016 (Processo 50045061820114047107), que o acréscimo de
25% na aposentadoria por invalidez pode ser concedido, mesmo sem o pedido estar explícito
na inicial; para tanto, é necessário que a perícia comprove que o segurado necessite de
ajuda permanente de terceiros, não sendo essa a hipótese dos autos.

Cabe mencionar que a parte autora, uma vez que entende preencher os
requisitos necessários para o deferimento do acréscimo de 25% em sua aposentadoria, pode
requerer administrativamente o referido adicional.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles dar provimento, apenas
para fins de esclarecimentos, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus termos.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000668877v4 e do código CRC 30cb572d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:33 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 99



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 665/670

5003391-45.2019.4.02.5002 500000760030 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5003391-45.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANA LUCIA MACHADO LONGUE (AUTOR)
ADVOGADO: ESTER DINIZ BRITO (OAB ES023542)

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

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles dar provimento, apenas para fins de esclarecimentos,
mantendo-se a decisão embargada em todos os seus termos. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760030v2 e do código CRC c948f83c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000425-06.2019.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: JOSE ZELIO RIBEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão/contradição ao deixar de se manifestar especificamente sobre a
inexistência de incapacidade laborativa total e definitiva da parte autora, não se podendo
conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com base na análise de aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais, sob pena de violação ao disposto no art. 42 da Lei
nº 8.213/91 e de se conferir ao aludido benefício caráter assistencialista dissociado da
natureza dos benefícios previdenciários.

VOTO

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

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
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aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada analisou e fundamentou a questão da incapacidade
definitiva com base nas limitações do autor, na sua atividade habitual e na sua inviabilidade
de reabilitação, vejamos: 

"O autor ajuizou esta ação em 12/03/2019 requerendo o restabelecimento
de aposentadoria por invalidez desde a cessação, em 17/01/2019. Consta, nos
autos, que recebeu auxílio-doença de 15/02/2005 a 13/02/2006 e 12/09/2006 a
26/04/2011, e aposentadoria por invalidez de 15/08/2014 a 17/01/2019 (Evento
8).

Com a inicial, o autor apresentou laudo médico, datado de 18/02/2019,
atestando que foi vítima de acidente vascular cerebral hemorrágico, com
sequelas incapacitantes de cefaleias, tontura e distúrbios de memória. Além dos
documentos médicos contidos em cópia do processo judicial nº 0104380-
64.2014.4.02.5053.

A perícia judicial (Evento 18), por sua vez, elaborada em 20/05/2019, por
médico perito do Juízo, concluiu que o autor, embora fosse portador de  sequela
de AVC, cervicalgia, lombalgia e transtorno de discos intervertebrais, não estava
incapacitado para o trabalho habitual.

Destacou o perito que (i) o autor se apresenta em bom estado geral aos exames
físico e mental, (ii) as patologias das quais o examinado é portador mostram-se
compensadas diante do tratamento já utilizado, não havendo necessidade de
outros e sendo possível a combinação do uso da medicação com o labor, sem
prejuízos, (iii) o periciado refere perda de força em hemicorpo esquerdo
e dificuldade para deambular, com consequente restrição para esforços físicos,
(iv) o autor é portador de sequela de AVC, além de cervicalgia, lombalgia
e transtorno de discos intervertebrais, (v) o examinado não comprova
incapacidade, haja vista ausência de alterações importantes ao exame
físico/mental atual e aos documentos médicos apresentados, (vi) o autor não
mencionou qualquer queixa relacionada a coluna, nem a existência de
patologias ortopédicas, sendo as queixas relatadas somente pelo AVC.
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Intimado a respeito do laudo pericial, o réu apresentou a petição de Evento 24
aduzindo que a perícia confirmou a capacidade laborativa da parte autora,
corroborando as conclusões das perícias administrativas, e pugnando pela
improcedência do pedido autoral.

Da fundamentação

Os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a
sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição
de segurado; o segundo, ao cumprimento do período de carência, quando for o
caso; e o terceiro expresso na incapacidade parcial ou total e temporária
(auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o
trabalho, a teor dos arts. 42-47 e 59-63 da Lei 8.213/1991.

Pela leitura do parecer do perito, nota-se que respondeu aos quesitos que lhe
foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes.

No entanto, o STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da
perícia não vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais
elementos do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

Ressalta-se que os documentos médicos apresentados, na inicial, são suficientes
para sinalizar o alegado estado incapacitante. O documento médico, datado de
18/02/2019, indica que o autor sofre de cefaleias, tontura e distúrbios de
memória, fatores que podem ser agravados com o exercício da profissão
habitual, visto que a função de lavrador implica em longos períodos de esforço
físico, com alta exposição solar.

Destaca-se, ainda, que o autor possui 60 anos de idade, visto que nasceu em
04/07/1959, e se encontra afastado do labor habitual desde o ano de 2014, além
de apresentar sequelas limitadoras, não sendo possível o seu retorno às
atividades laborativas.

Desse modo, faz jus o autor à concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez, conforme disposto no documento sentencial."

Assim, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade,
de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
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que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou a questão acerca da possibilidade
do juiz, na qualidade de prolator de decisão, desconsiderar as conclusões do laudo pericial
judicial, com fundamento em laudo particulares, bem como às condições pessoais do Autor.

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

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000669029v5 e do código CRC bf8847c6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000425-06.2019.4.02.5004/ES

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

RECORRIDO: JOSE ZELIO RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO L. PIGNATON COMETTI (OAB ES010651)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000760037v2 e do código CRC 64887cf9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/8/2020, às 11:21:23 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 19/08/2020
Pauta: 100

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprimi… 1/133

5012673-47.2018.4.02.5001 500000650521 .V36 JES7056© JES7056

RECURSO CÍVEL Nº 5012673-47.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: NADJA CAMILA SILVA SALAZAR DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: ROCHELLE TAVEIRA BAPTISTA LORETI (OAB ES019711)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.  DIREITO
ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENVIO DE
CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. MONOPÓLIO ESTATAL. TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO DA EBCT CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO CÁLCULO DE
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE ORIENTAÇAO DE
PROCEDIMENTOS DE CÁLCULOS DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL.
PRERROGATIVA DE FAZENDA PÚBLICA. DECRETO-LEI Nº 509/1969.

1. A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT, por intermédio
de seus advogados, inconformada com a sentença de mérito do evento nº 17, onde o juiz da
causa julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a EBCT na obrigação de dar
quantia certa de R$ 1.000,00 (mil reais) relativa aos danos materiais, e o mesmo valor relativo
à indenização por danos morais, interpôs recurso inominado, de acordo com o evento nº 21,
requerendo a reforma da sentença, arguindo que: (a) sentença merece reforma no tocante aos
danos morais e à fixação dos juros de mora e correção monetária; (b) os fatos relatados pela
Recorrida no processo não caracterizam danos morais porquanto aspectos de sua dignidade
não foram violados; (c) os juros de mora e a correção monetária aplicáveis à Recorrente,
conforme exposto em contestação, são aqueles dispostos no artigo 1º - F da Lei 9.494/97 uma
vez que à ECT são reconhecidas prerrogativas da Fazenda Pública e, portanto, não procedem
os índices fixados no dispositivo de sentença. Requer a aplicação do Decreto-Lei nº 509,
20.03.1969 ao caso concreto.

2. A sentença objurgada está lavrada nos seguintes termos, in litteris:
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SENTENÇA

Pretende a parte autora a condenação da ECT/Correios no pagamento de indenização por
danos materiais e morais em virtude de acidente automobilístico envolvendo veículo da ré.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Não houve apresentação de contestação no prazo legal. Portanto, em relação aos fatos, há que
se aplicar a revelia, o que indica que a mecânica dos eventos aconteceu nos exatos termos
narrados. Assim, com base na presunção fática decorrente da revelia, identifico ter ocorrido
ato ilícito por parte da ECT.

No que tange ao dano material, o dano ao veículo restou indicado em função do ato ilícito,
havendo, portanto, nexo de causalidade. O valor apresentado para conserto é coerente com a
narrativa do acidente.  

Quanto ao dano moral, entendo que a situação fática narrada pela autora não apresenta
carga emocional hábil a ser considerada como ofensiva à honra subjetiva ou objetiva da
autora em função do ocorrido. Trata-se de ocorrência desagradável, mas que está relacionada
com os riscos naturais do tráfego de veículos em vias urbanas. Estaria predisposto, então, a
indeferir o dano moral. 

Entretanto, vejo que a autora foi obrigada a acionar o Poder Judiciário para ver indenizada a
sua pretensão por uma situação que sequer foi questionada pela ré (não houve a apresentação
de contestação e, por conseguinte, também não houve a comprovação de que a ré tenha
tentado dirimir a questão na via administrativa). A meu ver, creio que a solução poderia ter se
dado ainda na esfera administrativa, sem a necessidade de se movimentar a máquina
Judiciária. São posturas como essa que aumentam a litigiosidade e dificultam a prestação
jurisdicional. 

Sendo assim, entendo cabível a aplicação de indenização por danos morais, como forma de
sanção pelo ato ilícito praticado pela ré, isto é, levando em consideração o aspecto punitivo
desta condenação, de forma a estimular a ECT a aprimorar seus serviços. Creio que tipifica-se
ao caso a tese do “Desvio Produtivo do Consumidor” para justificar a aplicação do dano
moral com viés unicamente punitivo. A tese em tela é de autoria do Advogado capixaba
Marcos Dessaune, que começou a desenvolvê-la no ano de 2007, e culminou no lançamento da
obra intitulada Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado (Editora
Revista dos Tribunais), no ano de 2011. Segundo o autor, “o desvio produtivo caracteriza-se
quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida —
para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável”.

Diante do exposto,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. Condeno a
ECT em dano material no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Tal valor deverá ser corrigido
monetariamente pelo IPCA-E a contar da data da inicial e, após a correção, o valor deverá
ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso – 18/02/2016 – anexo
3 do evento 1 (art. 398 do CC). A seguir condeno a ECT em dano moral no mesmo valor final
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do dano material. Sem honorários advocatícios nem custas judiciais. Não houve pedido de
assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado e cumprida a obrigação, dê-se
baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

3. Sem contrarrazões da AUTORA, de acordo com os eventos nº 22 e 25. É o breve
Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso da EBCT.
Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito com o VOTO.

VOTO

4. Uma das questões controvertidas nesses autos está associada à prerrogativa da recorrente
expressa no Decreto-Lei nº 509, 20.03.1969. Quanto a isso, não há dúvidas. Trata-se de
equiparação da EBCT à Fazenda Pública, e, portanto, nos cálculos relativos aos juros e a
correção monetária os procedimentos serão os dispostos no Manual de Orientação de
Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para a Fazenda Pública, no que
tange à obrigação de dar quantia certa devida à reparação de danos. Acolho os argumentos da
RÉ, neste ponto.

5. Outra questão controversa é a condenação para reparar a autora em R$ 1.000,00 (mil reais)
por danos morais. A análise passa pelo convencimento motivado e racional desse relator, com
observância do artigo 371, do CPC, já que, em sede de recurso inominado, da Lei nº
9.099/1995, tal qual a Apelação, no âmbito do CPC, toda a matéria é devolvida para
apreciação do Colegiado.

6. Nessa toada, a matéria tratada nos autos está relacionada a responsabilidade civil da EBCT,
sendo a relação jurídica obrigacional da autora com a ré de natureza não só consumerista, por
ser a autora consumidora final, mas também de natureza estatutária-administrativa, com a
devida análise na denominada "Teoria do Risco Administrativo", já que a EBCT faz parte da
Administração Pública Federal, onde o constituinte originário estabeleceu o monopólio  da
prestação do seu serviço, na Lei Fundamental da República de 1988, com a recepção da lei de
regência dos seus serviços.

7. Sob esta ótica, no âmbito da responsabilidade civil objetiva do Estado, a teor do esculpido
no §6º, artigo 37 da Lei Fundamental de 1988, são elementos ou pressupostos para a
caracterização do dano moral e/ou do dano material, com observância do conjunto fático-
probatório: a) conduta humana antijurídica (ativa ou omissiva) relacionada aos agentes
públicos, que atuam em nome do ente ou da entidade ré; b) danos ou prejuízos de natureza
material e/ou de natureza moral indenizáveis; e c) nexo de causalidade que é o liame de causa
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e efeito entre a conduta antijurídica e o dano ocorrido. A inexistência de um dos elementos do
instituto da responsabilidade ou a existência de um agente extraneus, isenta o ente ou a
entidade ré do direito de indenizar.

8. Os mesmos elementos ou pressupostos estão contemplados no Código de Defesa do
Consumidor - CDC, onde a responsabilidade civil também é objetiva, de acordo com o artigo
14, do Codex.

9. É através do conjunto fático-probatório, contido nos autos, que o juiz da causa poderá aferir
a existência ou a inexistência do dano, seja ele [o dano] de natureza moral, seja ele [o dano]
de natureza material, e imputar a responsabilidade civil.

10. Portanto, o evento danoso de natureza moral em conjunto com a conduta antijurídica
comissiva ou omissiva, com observância do conjunto fático-probatório, gera a necessidade de
reparação, que decorre de uma situação ipso iure, uma vez presentes os pressupostos do
instituto da responsabilidade civil, cabendo indenização a ser fixada em termos razoáveis,
pelo juiz da causa, de forma fundamentada, que deverá atentar para a realidade da vida,
conforme as regras da experiência comum, de acordo com o artigo 375, do CPC, notadamente
à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

11. Verifico que, uma vez citada (eventos nº 04 e 05), a RÉ apresentou pedido de conciliação
(evento nº 06). Mas, na data marcada pelo juiz sentenciante para a audiência de conciliação,
instrução e julgamento, a RÉ, por intermédio de seus prepostos, acompanhada do seus
advogados, NÃO COMPARECEU E NÃO APRESENTOU A PEÇA CONTESTATÓRIA OU
QUALQUER DOCUMENTO que pudesse contribuir para o convencimento do juiz da causa
(Ata do evento nº 15).

12. A apresentação de documentos NÃO É um ato facultativo da RÉ, no rito especial dos
Juizados Especiais Federais. A aplicação do artigo 11 da Lei nº 10.259, de 12.07.2001, que
estabelece determinação expressa para que o ente ou a entidade pública ré forneça, no âmbito
do rito dos Juizados Especiais Federais, a documentação de que disponha para o
esclarecimento da causa, independe de despacho ou decisão do juiz da causa (nesse caso, no
evento nº 03), porque se trata de norma cogente, e servirá de base para a verificação do
conteúdo fático-probatório que o réu necessita apresentar por força do inciso II, do artigo 373,
do CPC.

13. Não se desincumbiu a RÉ de afastar os pedidos da AUTORA, com base no inciso II, do
artigo 373, do CPC. Ao contrário: por força do artigo 344, do CPC, tratando-se de direitos
disponíveis, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor.
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14. Destarte, a parte autora, no evento nº 01 apresentou um conjunto robusto de provas que
levam a conclusão do descaso e a desídia dos prepostos da ré na prestação do seu serviço,
tanto que o recurso não impugna o dano material impingido à autora.

15. O dano moral é dado pela ofensa aos direitos da personalidade da pessoa física, e tem-se
por caracterizado quando a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que foge da
realidade, de modo a interferir intensamente no comportamento psicológico do autor da ação,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, cuja avaliação pecuniária
fica a cargo do juiz, que observará, para que se configure o dano moral e o consequente dever
de indenizar, que pode ser cumulado com o dever de indenizar por dano material, a prova do
efetivo prejuízo que, implícito na própria ofensa em si (damnum in re ipsa), dela decorra
direta e necessariamente, conforme as regras da experiência comum, de acordo com o artigo
375, do CPC, devendo a decisão final ser fundamentada.

16. Ao meu sentir, a conexão do dano extrapatrimonial ao dano patrimonial é clara. A autora
enfrentou o descaso da RÉ até no âmbito judicial, conforme a ata do evento nº 15. Vê-se, pois,
que a recorrente deu pouca importância a questão aqui tratada nos autos.

17. A angústia vivenciada pela autora foge à realidade, no meu entendimento. É por essa
razão que a reparação do dano moral ipso iure é necessária. Tratando de dano moral de grau
muito leve, a condenação aplicada pelo juiz sentenciante foi razoável, proporcional e justa, e
não fere o princípio do não enriquecimento sem causa, expresso no artigo 884 do Código
Civil.

18. Trata-se de quantum debeatur em consonância com o Enunciado nº 08 das Turmas
Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Justiça Federal da 2ª Região, da
qual as Turmas Recursais da SJES fazem parte, conforme se verifica no enunciado, verbis:

 

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em
decisão concisa, os critérios a seguir, a conduta do ofensor e as peculiaridades relevantes do
caso concreto: I) dano moral leve – até 20 Salários-mínimos, exclusive; II) dano moral médio
– de 20 Salários-mínimos até 40 Salários-mínimos, exclusive; III) dano moral grave – de 40
Salários-mínimos até 60 Salários-mínimos.

 

19. Ante o exposto, VOTO por CONHECER o recurso inominado, e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, fixando os índices, para juros e correção monetária, em
idênticos valores aplicados à Fazenda Pública, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, com observância do Decreto-Lei
nº 509, 20.03.1969. Custas ex lege. Sem condenação em honorários ante a falta de
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contrarrazões e sucumbência parcial da recorrente, conforme o §11, artigo 85, do CPC com
combinação do artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Transcorridos in albis os prazos recursais,
certificado pela Coordenadoria das Turmas, remetam-se os autos ao Juízo de origem para a
liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC.
Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000650521v36 e do código CRC 99ce0bf8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012673-47.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: NADJA CAMILA SILVA SALAZAR DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: ROCHELLE TAVEIRA BAPTISTA LORETI (OAB ES019711)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando os
índices, para juros e correção monetária, em idênticos valores aplicados à Fazenda Pública, de
acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça
Federal, com observância do Decreto-Lei nº 509, 20.03.1969. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários ante a falta de contrarrazões e sucumbência parcial da recorrente,
conforme o §11, artigo 85, do CPC com combinação do artigo 55, da Lei nº 9.099/1995.
Transcorridos in albis os prazos recursais, certificado pela Coordenadoria das Turmas,
remetam-se os autos ao Juízo de origem para a liquidação e execução da sentença/acórdão,
com observância do artigo 1008, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000699070v2 e do código CRC a0e49ad4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014566-73.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

RECORRIDO: VARDELIO SILVA RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO DENICOLI BAIAO (OAB ES024612)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA
DO RISCO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PEDIDOS
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO DO DNIT
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trato de recurso inominado, de acordo com o evento nº 21, do DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, Autarquia Federal,
contra a sentença do evento nº 17.

2. A sentença objurgada está lavrada nos seguintes termos, ipsis litteris:

 

SENTENÇA

Relatório dispensado. 

Sem preliminares, passo ao mérito. 

Inicialmente, é preciso dizer que o DNIT é o responsável pela conservação das rodovias
federais, devendo administrá-las e gerenciá-las "[...] diretamente ou por meio de convênios de
delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção, conservação, restauração
e reposição de rodovias [...]" (art. 81, incisos IV e V da Lei 10.233/2001). Deve responder,
portanto, por eventuais danos ocorridos em veículos e pessoas, decorrentes de acidente
automobilístico, quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a correta fiscalização
efetuada.

Na singularidade do caso em análise, sem que se precise invocar o § 6º do art. 37 da CF, a
responsabilidade civil do DNIT salta aos olhos na medida em que existe prova clara de sua
omissão em manter em boas condições de tráfego à Rodovia 262/ES. E isso há muito tempo,
conforme se depreende da quantidade de reportagens sobre o assunto apresentadas pelo
autor. 
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Dessa forma, em se tratando de omissão, responde o ente público de forma culposa, na
modalidade culpa do serviço, derivada da falta da prestação da atividade estatal, e não na
forma individualizada, o que torna necessária a verificação do liame subjetivo entre o agente e
o fato. Todavia, o ônus da prova é invertido, cabendo ao Estado a demonstração da prestação
do serviço, diante da impossibilidade de exigência de prova negativa. 

Na hipótese dos autos, o réu não se desincumbiu de demonstrar que, na data do acidente, a
rodovia se encontrava em perfeito estado de conservação. Ademais, sequer se deu o trabalho
de demonstrar que a rodovia estava passando, naquela época, por período de conservação
rotineira, por exemplo. Também não comprovou culpa exclusiva da vítima ou, até mesmo,
culpa concorrente, a qual minoraria a responsabilidade indenizatória.

Por outro lado, o boletim de ocorrência e as fotos que nele constam (ev. 01, anexo3, págs. 16-
22), bem como o croqui retratando a dinâmica do acidente, feito pelos próprios policiais; as
notas fiscais (ev. 01, anexo3, págs. 24-26) e a ficha de atendimento do autor (ev. 01, anexo3,
pág. 27) demonstram a ocorrência de um acidente automobilístico com vítima no quilômetro
39.4 da Br-262, no município de Domingos Martins/ES, o qual foi ocasionado por um buraco
existente na parte central na pista de rolamento. 

Nesse sentido, entendo que foi a omissão danosa da ré que ocasionou o liame jurídico, o qual
viabilizou o dano sofrido pela parte autora.

Quanto aos danos materiais suportados pela parte autora, registro que o dano material
depende da comprovação de sua real existência, bem como do inequívoco prejuízo patrimonial
suportado. Considerando que há nos autos notas fiscais nos valores de R$ 7.000,00, R$
1.060,00, R$ 181,90, R$ 300,00, R$ 70,00, R$ 75,00 e uma ordem de serviço, todas referentes
aos serviços de pintura, lanternagem, mecânica ou peças automotivas, compreendo que a
parte autora deve ser ressarcida com relação ao montante pleiteado a título de danos materias
(R$ 8.811,90).

No entanto, no que tange aos lucros cessantes, entendo que a documentação apresentada não
é suficiente para comprová-los. Apesar de ser possível visualizar a renda auferida pelo autor
por meio do recibo de sua declaração de IRPF, não é possível fazer uma relação direta entre o
acidente e eventual queda nos seus recebimentos. A variação no lucro de uma empresa pode
ocorrer por diversos motivos, ainda mais em nosso país, que vive um regime econômico
instável, no qual crise econômica e flutuação cambial são considerados riscos inerentes ao
negócio. Além disso, o suposto afastamento do autor de suas funções, por 15 dias, não restou
comprovado, pois não há, por exemplo, nenhum atestado médico recomendando seu
afastamento por esse prazo. 

Já com relação aos danos morais, destaco que o entendimento da 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível a caracterização de dano moral presumido
nos casos de acidentes automobilísticos sem vítimas. A contrário sensu, entendo que nos casos
em que o autor é a própria vítima, há dano moral. Em tais casos, o evento em si mesmo se
apresenta como lesivo à sua honra e à sua dignidade, em face da angústia pela qual o
condutor do veículo passou, considerando o risco à sua vida. Há inclusive prova nos autos de
que o autor teve de ser hospitalizado. Assim sendo, entendo que a situação enfrentada
extrapola os limites do mero aborrecimento ou do dissabor do cotidiano.
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Estabelecida, então, a responsabilidade da ré pela ocorrência do evento danoso, resta-me
decidir o valor da justa indenização a ser paga à parte autora. Tal valor deverá observar os
parâmetros habituais, em estrita observância do Enunciado nº 8 das Turmas Recursais da
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro:

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em
decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as peculiaridades
relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II) dano moral médio – até 40
SM; III) dano moral grave – até 60 SM.

Demonstrada a falta de cuidado do Requerido no trato da questão, assim como a ofensa moral
reclamada, encontro-me diante de um dano médio, entretanto, oriundo de falha média do
DNIT. Tal conjugação me indica a parametrizar o valor do dano moral em aproximadamente
50% do patamar máximo para a parametrização do dano médio: 20 salários mínimos. No
entanto, considerando o pedido do autor, limito a condenação ao valor de R$12.000,00. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos moldes
do art. 487, I do CPC, para:

a) Condenar o DNIT ao pagamento de danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais). Tal
valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar da data desta Sentença.
Após a correção, o valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
data do ato ilícito (art. 398 do CC), data do acidente. 

b) Condenar o DNIT a pagar o valor de R$ 8.811,90 (oito mil oitocentos e onze reais e noventa
centavos),  a título de danos materiais. Tal valor deverá ser corrigido com correção monetária
desde a data do efetivo prejuízo (data do primeiro pagamento dos serviços realizados),
aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento
danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º: 9.099/95 c/c art. 1º da
Lei n.º: 10.259/2001. Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária, utilizando como critério
o limite de isenção do imposto de renda, conforme entendimento adotado pelo Enunciado n.
38, do FONAJEF. 

Após o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-se. 

 

3. O DNIT, por intermédio da Procuradoria Federal da União, em suas razões recursais,
argumenta que: (i) No caso sob análise, a prova produzida em Juízo é insuficiente para a
caracterização entre a alegada omissão da Autarquia recorrente e o alegado dano
experimentado pelo recorrido; portanto, não há elementos da responsabilidade para dar azo à
reparação; (ii) NÃO houve qualquer ato realizado por agente do DNIT, ato comissivo, não se
podendo aplicar a norma constitucional do §6º, artigo 37, da CR'88; (iii) não é possível à
autarquia recorrente realizar o monitoramente permanente de todos os trechos das rodovias
sob sua gestão, para que possa, em situações como a presente, realizar a contraprova
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necessária. Requer, como requerimento principal, a improcedência dos pedidos; em pedido
alternativo, a redução do quantum indenizatório, em cinquenta por cento; Em caso de
manutenção da condenação principal, pede-se a seja aplicada, para fins de correção
monetária, a taxa básica de remuneração da caderneta de poupança (TR). Subsidiariamente,
requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão do RE nº 870.947/RS.

4. Contrarrazões de acordo com o evento nº 25, requerendo o improvimento do recurso e a
manutenção da sentença de piso. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço o recurso do DNIT. Ausentes questões processuais
preliminares, passo à análise do mérito com o VOTO.

VOTO

5. Pois bem. A questão controvertida nos autos é saber se o DNIT deve ser responsabilizado
civilmente pelos danos decorrentes do acidente automobilístico suportando pelo autor, ora
recorrido, proprietário do veículo FORD/FIESTA, placa MRG5311 e no dia 08.01.2018, por
volta das 14h00m, quando este fazia o percurso na BR-262, KM 39.4, sentido Marechal
Floriano/Viana e logo após cruzar a rotatória de acesso a Domingos Martins e Santa Izabel,
quando foi surpreendido em uma curva por um grande buraco pista, o que ocasionou o
acidente.

6. A questão, no que concerne ao aspecto de ofensa ao direito material, está associada à
responsabilidade civil na modalidade teoria do risco administrativo, sendo o DNIT o
responsável direto pela manutenção da rodovia federal em comento.

7. Certo é que, no âmbito da responsabilidade civil objetiva do Estado, a teor do esculpido no
§6º, artigo 37 da Lei Fundamental de 1988, são elementos ou pressupostos para a
caracterização do dano moral e do dano material, com observância do conjunto fático-
probatório: a) conduta humana antijurídica (ativa ou omissiva) relacionada aos agentes
públicos, que atuam em nome do ente ou da entidade ré; b) danos ou prejuízos de natureza
material e/ou de natureza moral indenizáveis; e c) nexo de causalidade que é o liame de causa
e efeito entre a conduta antijurídica e o dano ocorrido. A inexistência de um dos elementos do
instituto da responsabilidade ou a existência de um agente extraneus, isenta o ente ou a
entidade ré do direito de indenizar.

8. Se não há uma avença entre a entidade, supostamente responsável, e a vítima prejudicada, a
saída é a judicialização do litígio, com a processualização da lide, dada a discordância de
solução. E no âmbito judicial, a análise do grau de responsabilidade da entidade é feita por
intermédio das provas carreadas aos autos, pelo autor da ação, conforme o inciso I, do artigo
373, do CPC, e pelo réu, de acordo com o inciso II, do artigo 373, do CPC.
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9. Na análise da dinâmica probatória, com o intuito de auxiliar na formação do seu
convencimento motivado e racional, para uma decisão final justa, expresso no artigo 371, do
CPC, diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade do autor ou do réu da ação cumprir o seu encargo, respectivamente, do inciso I e
do inciso II, todos do artigo 373, do CPC ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz, em relações jurídicas, cuja inversão do ônus probatório não está
expressa em lei específica, atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por
decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. A inversão, em desfavor da entidade ré, é o que ocorre no âmbito
da teoria do risco administrativo, dado a hipossuficiência técnica e econômica do
administrado que supostamente sofreu o dano.

10. Além disso, no âmbito do rito dos Juizados Especiais Federais e das Turmas
Recursais, tem-se a aplicação do artigo 11 da Lei nº 10.259, de 12.07.2001, que estabelece
determinação expressa para que o ente ou a entidade pública ré forneça, no âmbito do rito dos
Juizados Especiais Federais, a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa,
independe de despacho ou decisão do juiz da causa, porque se trata de norma cogente, e
servirá de base para a verificação do conteúdo fático-probatório que o réu necessita apresentar
por força do inciso II, do artigo 373, do CPC.

11. Em relação ao conjunto fático-probatório, verifico que, a parte autora, traz, a partir da fl.
16, do documento ANEXO3, de acordo com o evento nº 01, o Boletim de Acidente de
Trânsito da Polícia Rodoviária Federal, que mostra com detalhes, as péssimas condições da
BR-262 no ponto considerado. Ao contrastar essa informação com o documento
PROCADM1, anexo à peça contestatória do evento nº 07, na fl. 11, que traz um detalhamento
cartográfico da área sub judice, tem-se que não há fotografias indicando a situação das
condições da rodovia em questão. Trata-se tão somente (o levantamento cartográfico do do
PROCADM1), de um projeto (que pode ter sido realizado ou não) de segurança e de
sinalização do trânsito.

12. A par dessa situação, o Superintendente Regional da Autarquia, informa no PROCADMI1
que "À época do acidente havia um contrato de Manutenção com a Empresa Macadame
EIRELI contrato nº 17.1.0.00.00967/2017. Houve o serviço de Tapa buraco no mês de
Fevereiro de 2017 no trecho em tela, a medição de tal feito está registrada no processo
50617.000498/2018-78" e que o motorista tinha a obrigação de verificar a "patologia" (sic!)
da rodovia, ou seja, o buraco na pista, para se desviar.

13. Ora, nada obstante existir um contrato de manutenção, sem fiscalização essas "patologias"
não serão sanadas. É preciso que exista fiscalização do DNIT! Trata-se de uma obrigação
legal, que impõe a Autarquia, no caso de falta de fiscalização ou das condições das rodovias,
um ato comissivo por omissão, trazendo da Teoria Penal, esse conceito. Como bem ressaltou
o Juiz sentenciante, é público e notório as condições das rodovias em todo o País. Mal
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sinalizadas, pavimentação precária e de péssima qualidade, buracos, falta de acostamento,
etc.. Não é diferente na BR-262, por experiência comum, ex vi, artigo 375, do CPC. A
profusão de Ações Civis Públicas na Justiça Federal relativas à situação das rodovias que
cruzam e cortam o Espírito Santo também é de fácil consulta. Basta a Procuradoria Federal da
União pesquisar tanto no APOLO, quanto no E-PROC.

14. À fl. 17, do ANEXO3, do evento nº 01, está claro que, à época dos fatos, havia um buraco
na pista, conforme o Boletim da PRF (órgão da UNIÃO FEDERAL). Em uma curva não há
como se desviar da "patologia" (sic!); a propósito, não é obrigação do condutor de qualquer
veículo, que utiliza as rodovias federais, estaduais ou municipais se desviar de tais
"patologias"! É obrigação do Poder Público cumprir as suas obrigações legais e
constitucionais em relação à saúde e à vida dos motoristas nas estradas. É por essa razão que
os tributos são pagos.

15. O dano material está bem caracterizado, com base nos documentos encartados junto com a
peça vestibular (ANEXO3, evento nº 01).

16. Como é cediço, o dano moral é dado pela ofensa aos direitos da personalidade da pessoa
física e tem-se por caracterizado quando a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que
foge da realidade, de modo a interferir intensamente no comportamento psicológico do autor
da ação, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar, cuja avaliação
pecuniária fica a cargo do juiz (e não da parte autora ou ré), que observará, para que se
configure o dano moral e o consequente dever de indenizar, que pode ser cumulado com o
dever de indenizar por dano material, a prova do efetivo prejuízo que, implícito na própria
ofensa em si (damnum in re ipsa), dela decorra direta e necessariamente, conforme as regras
da experiência comum, de acordo com o artigo 375, do CPC, devendo a decisão final ser
fundamentada. O autor comprovou que a angústia extrapolou o corriqueiro do "homem
médio", já que precisou de atendimento médico e o veículo ficou inoperante até a conclusão
dos reparos, pelo ato comissivo por omissão dos agentes públicos do DNIT, que tinham a
obrigação legal de agir e não agiram para evitar o acidente automobilístico.

17. O DNIT não foi capaz de afastar a existência dos danos, bem como a existência dos atos
antijurídicos comissivos por omissão (dever legal) que levaram ao evento danoso impingido
ao autor, o Senhor VARDELIO SILVA RODRIGUES, conforme preconiza o inciso II, artigo
375, do CPC.

18. O evento danoso de natureza moral (ou material) em conjunto com a conduta antijurídica
comissiva (direta ou por omissão) ou omissiva, com observância do conjunto fático-
probatório, gera a necessidade de reparação, que decorre de uma situação ipso iure, uma vez
presentes os pressupostos do instituto da responsabilidade civil. O DNIT, portanto, deve ser
responsabilizado pelos danos causados ao recorrido.
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19. Entendo que a indenização foi fixada em termos razoáveis, pelo juiz da causa, e de forma
fundamentada, que atentou para a realidade da vida, conforme as regras da experiência
comum, de acordo com o artigo 375, do CPC, notadamente para a situação econômica atual e
às peculiaridades do caso. O quantum debeatur está em consonância com o Enunciado nº 08
das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, da Justiça Federal da
2ª Região, da qual as Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo
fazem parte. Os valores são razoáveis e proporcionais, e não ofendem o princípio de vedação
ao enriquecimento sem causa, expresso no artigo 884, do Código Civil. Rejeito todas as
argumentações do DNIT em relação à sua responsabilização e os valores condenatórios.

20. No que tange ao pedido de suspensão do processo por conta do RE nº 870.947/RS,
também não logra êxito o DNIT, porque isso não está expressamente contemplado em
qualquer decisão do Pretório Excelso. Também em relaçâo à aplicação da TR nada a ser
provido, por conta da tese firmada no tema nº 905, do Superior Tribunal de Justiça, já
contemplada no Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça
Federal (disponível em: https://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/sicomIndex.php), verbis:

 

Tese Firmada 
 

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 
 

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. 
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 
 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. 
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
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2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 
 

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. 
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 
 

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 
 

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 
 

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. 
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 
 

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. 
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
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(art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. 
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

 

21. Por fim, é importante ressaltar que, ao meu sentir, se traduz em ofensa ao devido processo
legal, à ampla defesa e ao contraditório, a insistência da parte ré ou autora de interpor
recursos, tendo ciência dos procedimentos dos cálculos relativos aos juros e à correção
monetária, com possível aplicação do artigo 80 do CPC, por verdadeira má-fé.

22. Com base no que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso inominado, mas, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno o DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT no pagamento de
honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação. Os juros e a correção monetária serão calculados de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Transcorridos in
albis os prazos recursais, a Coordenadoria das Turmas Recursais da SJES certificará o trânsito
em julgado e remeterá os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com a observância do artigo 1008, do CPC. Publique-se. Intimem-se as
partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000662693v42 e do código CRC 6e8535db. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014566-73.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (RÉU)

RECORRIDO: VARDELIO SILVA RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO DENICOLI BAIAO (OAB ES024612)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno
o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
no pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação. Os juros e a correção monetária serão calculados de acordo
com o Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.
Transcorridos in albis os prazos recursais, a Coordenadoria das Turmas Recursais da SJES
certificará o trânsito em julgado e remeterá os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com a observância do artigo 1008, do CPC. Publique-se.
Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000699118v2 e do código CRC 323daefb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035904-12.2016.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ELVIS PANTALEAO FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE NÃO RECONHECIDA
ADMINISTRATIVAMENTE. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE
REESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL. PEDIDOS
PROCEDENTES. RECURSO DO IFES CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO - IFES interpôs recurso questionando sentença que reconheceu o direito do autor ao
restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, retroativo a
02/09/2014. O recorrente fundamenta seu inconformismo a partir da alegação de suposta
nulidade da prova pericial e que o pagamento pretendido somente pode ser concedido a partir
de avaliação pericial que reconheça a exposição habitual a agente de risco. Sem contrarrazões.
É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.
Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito com o VOTO.

VOTO

2. A sentença de piso (evento nº 62) restou vazada nos seguintes termos, in
litteris:

 

SENTENÇA

Trata-se de ação ajuizada por servidor público federal em face do INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES, objetivando a
condenação da ré no restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau
médio, retroativamente a 02.09.2014.

É o breve relatório.
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Da Preliminar de Incompetência do JEF por complexidade da causa. Rejeito a referida
preliminar. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que a
competência dos Juizados Especiais, em matéria cível, deve ser fixada segundo o valor da
causa, que não pode ultrapassar sessenta salários mínimos, conforme previsão do art. 3º da
Lei 10.259/2001. Pacificou, também, a orientação de que a referida lei não obsta a
competência desses Juizados para apreciar as demandas de maior complexidade.

Ultrapassada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Do mérito propriamente dito

No caso concreto, foi reconhecido administrativamente o direito do autor à percepção
do adicional de insalubridade, em grau médio, com base no laudo técnico datado de
13.10.2009, até solicitar o afastamento de suas funções para cursar mestrado no período
compreendido de 19.08.2013 a 18.08.2014. Após o seu retorno, o autor solicitou o
restabelecimento do pagamento do adicional, em 02.09.2014 (processo administrativo nº.
23156.001060/2014-85), o que restou indeferido, sob o fundamento de que “o adicional não é
devido uma vez que exposição aos agentes de risco é eventual, segundo ON 06/2013
MPOG/SEGEP”, com base na avaliação in loco realizada no Laboratório de Físico-Química
do IFES, que culminou no Laudo Técnico nº. 012/2015 (FL. 26 a 46, evento 1).

Pois bem. O IFES contestou (evento 9), argumentando, em síntese, que nos termos da ON nº.
06/2013, a configuração de trabalho em condições especiais depende de dois requisitos
básicos: (i) enquadramento da atividade como insalubre ou perigosa, por determinação do
Ministério do Trabalho; (ii) constatação pericial de que no desempenho de tais atividades o
trabalhador esteja continuamente exposto a agentes nocivos à saúde ou em situação de perigo.
Acrescentou que o exercício de atividades em condições especiais não pode ser presumido e,
no caso concreto, o perito concluiu que o autor se expõe aos riscos detectados apenas de
forma esporádica.

Para dirimir eventuais dúvidas acerca da insalubridade, bem como as condições de trabalho
no setor em que o autor labora, determinou-se a realização de perícia por engenheiro de
segurança do trabalho. No laudo pericial, o perito nomeado pelo juízo concluiu que "sob o
ponto de vista técnico e normativo, até setembro de 2017, foi constatada insalubridade para
Agente Químico em grau médio (...)”, conforme o anexo "Laudo 1", evento 46. Para melhor
elucidação, transcrevo as respostas aos quesitos:

9. ESCLARECIMENTOS AOS QUESITOS

9.1 QUESITOS DA RECLAMANTE

1. Considerando que o autor é responsável pelo Laboratório de Física e Química do solo do
IFES – campus Santa Teresa, esclareça o senhor perito se a atividade do mesmo encontra-se
elencada como insalubre na NR-15, aprovada pela Portaria 3.214, de 08 de junho de 1978 e se
o mesmo está exposto a agentes nocivos à saúde?

Resposta: Vide item 8.1
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2. Em caso de resposta afirmativa ao quesito de número 1, indique o senhor perito, de forma
objetiva, em que anexo e respectivo subitem da referida norma regulamentadora a atividade
desenvolvida pelo autor encontra-se elencada como insalubre, assim como especifique o
agente insalubre a cuja atuação estava sujeito àquele.

Resposta: Vide item 8.1

3. Indique o senhor perito, de forma objetiva, se a exposição do autor à atuação do agente
insalubre referido na resposta ao quesito de número 2 se dava em caráter eventual,
intermitente ou permanente?

Resposta: De acordo com os participantes da diligência pericial, a exposição do autor ao
agente insalubre (Dicromato de Potássio) se dá de forma habitual

4. O autor recebeu EPIs? Em caso de resposta afirmativa, indique o senhor perito, de forma
objetiva: A), quais? B) se os mesmos são dotados do certificado de que cogita o art. 167 da
CLT, assim como? C) dadas as especificidades do caso em exame, se eram os mesmos eficazes
para elidir a atuação do agente insalubre referido na resposta ao quesito de número 3? Havia
fiscalização da utilização dos EPI’s? Quais são os EPI’s necessários para proteção do autor?
São os EPI’s eventualmente fornecidos ao autor, capazes de afastar o pagamento da
insalubridade, ou mesmo com seu fornecimento a insalubridade deve ser paga?

Resposta: O empregador não forneceu EPI’s

5. Diante do conjunto das respostas atribuídas aos quesitos formulados por este Juízo, indique
o senhor perito, de forma clara e objetiva, se, segundo sua avaliação, está-se diante de serviço
prestado sob condições de insalubridade, e, em caso positivo, em que grau, e desde quando o
mesmo deve ser reconhecido?

Resposta: De acordo com o anexo 11 da NR15, a exposição para a manipulação de cromatos
e bicromatos se dá em Grau Médio.

De acordo com o Art. 68. da LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990:

“Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a
um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo” (Grifos do autor)

De acordo com o Art. 12. da LEI N° 8.270, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991:

“Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão
adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e
regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes
percentuais:

I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e
máximo, respectivamente;” (Grifos do autor)
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6. Informe o Sr. Perito quais produtos que são expostos o autor que são nocivos à sua saúde?

Resposta: Dicromato de Potássio

7. Informe o Sr. Perito se o armazenamento dos produtos químicos estão de acordo com a
segurança e proteção da saúde do autor? Da forma que os produtos encontram-se
acondicionados, mantem em risco a saúde do autor numa condição insalubre?

Resposta: O produto não está armazenado de acordo com a segurança e proteção
estabelecidos na FIPSQ. O armazenamento inadequado pode trazer riscos a saúde do
trabalhador

8. O autor estava exposto a algum agente que fizesse necessária a utilização de equipamentos
de proteção capazes de elidir a ação dos possíveis agentes prejudiciais à saúde?

Resposta: Sim

9. Em caso de o ser confirmada a situação de exposição do autor a agentes insalubres,
responder de forma objetiva, se: o autor ainda esta exposto, e de que forma?

Resposta: A manipulação de Dicromato de Potássio

10. Caso o expert constate que atualmente o autor não mais está exposto a agentes insalubres,
questiona-se ao expert, se no passado o autor esteve exposto a agentes insalubres? Até
quando? Quais agentes? Qual o grau de exposição? A exposição era permanente, temporária
ou eventual?

Resposta: Esteve exposto a agente insalubre de forma habitual a até setembro de 2017.
Dicromato de Potássio. Grau médio.

11. Informe o Sr. Perito, toda e qualquer informação que entender e julgar conveniente para a
elucidação do presente litígio, em especial no que diz respeito a exposição à agentes
insalubres.

Resposta: Vide laudo

COMPLEMENTO DOS QUESITOS DA RECLAMANTE

1. Descrever o local de trabalho:

a) Se há controle de temperatura e sistema de exaustão;

Resposta: Não há controle de temperatura e sistema de exaustão do ambiente

b) Existe sala para o reclamante, ou o mesmo fica dentro do laboratório em sua jornada de
trabalho;

Resposta: Fica durante toda sua jornada de trabalho no laboratório de química dos solos
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c) Há local adequado para armazenamento dos produtos químicos gerados.

Resposta: Não. Os produtos ficam armazenados no mesmo ambiente laboral dos técnicos de
laboratório de química dos solos

d) Existe Equipamento de Proteção Coletiva – EPC? Se sim, esta funcionando?

Resposta: Sim. Foi relatado que nunca foi realizado manutenção da Capela

2. Quais substâncias agentes físicos e químicos estão presentes no ambiente, descreve os
nomes e fórmula quando se tratar de produtos químicos;

Resposta: Existi diversas substâncias químicas no laboratório. Entretanto, foi considerado
para o levantamento de pericial, apenas, a substância que possuía caráter de exposição
habitual

3. Há agentes químicos: Tóxicos, corrosivos, carcinogênicos, inflamáveis, explosivos e
oxidantes, descreva-os.

Resposta: Sim. No laboratório de química dos solos possui diversas substâncias que são
agressivas a saúde ao contato laboral

4. Descreve os instrumentos/equipamentos presentes no ambiente de trabalho.

Resposta: Vide item 6

5. A utilização dos EPI’s elimina ou neutraliza os agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho do reclamante.

Resposta: Sim. O correto fornecimento e uso do EPI adequado elimina a exposição aos
agentes químicos

6. Considerando as atividades desenvolvidas pelo reclamante e o ambiente de trabalho
sujeitam o servidor a condições especiais que prejudicam a saúde e ou a integridade física.

Resposta: Sim

9.2 QUESITOS DA RECLAMADA

1. Queira o Sr. Expert Perito designado pelo Juízo descrever, minuciosamente, as atividades
desenvolvidas pelo autor, especificando o tempo despendido em cada uma delas e
estabelecendo o seu ciclo de trabalho/exposição (frequência e peridiocidade), bem como a
necessária forma de contato com produtos/agentes quimicos.

REPOSTA: Vide item 7

2. Informe o louvado quais produtos/agentes de risco são utilizados/ manipulados na execução
das atividades do autor.
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REPOSTA: Vide item 8

3. Queira o Sr. Expert Perito informar qual é a legislação e as normas brasileiras que
regulamentam, disciplinam e padronizam o trabalho/atividade do autor ocupante de cargo na
administração pública federal.

Resposta: Norma Regulamentadora n° 15 da Lei n° 6.514, de 22/12/1977; Portaria n.º 3.214,
de 08 de junho de 1978; Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Lei n° 8.270, de 17 de
dezembro de 1991

4. Os agentes químicos com os quais o Autor possui contato constam no rol de substâncias
e/ou atividades listadas na Norma Regulamentadora n° 15 da Lei n° 6.514, de 22/12/1977 e
Portaria 3.214 de 08/06/1978?

Resposta: Sim

5. Em caso de identificação da presença de agentes nocivos à sáude, queira o Louvado
apontar quais são os agentes agressivos caracterizadores de insalubridade

Resposta: Vide item 8

6. Dentre os agentes químicos manipulados, consta algum que faça parte do Anexo n° 11 da
NR-15? Em caso positivo, a fim de conhecer a intensidade ou concentração dos agentes,
informar no Laudo Técnico Pericial:

Resposta: A Instituição deve manter o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT) de acordo com a atividade laboral do autor. Este documento tem a função de
quantificar e documentar a exposição dos agentes nocivos. Verifica-se que este quesito, de
acordo com o art. 227 da INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 45, DE 06 DE
AGOSTO DE 2010, é dever da Instituição realizar o levantamento dos agentes insalubres.
Portanto, o LTCAT anexado em ação, não possui caráter afirmativo, pois não realiza a
quantificação dos agentes insalubres do anexo 11, sendo um Laudo incompleto fornecido ao
servidor publico e ao Instituto Nacional do Seguro Social

7. Descreva o Louvado a metodologia utilizada, apresente memorial de cálculo, planilhas,
tabelas e/ou quadros utilizados para a avaliação de todos os riscos ambientais identificados.

Resposta: Vide questão anterior

8. Queira o Senhor Perito informar se há previsão legal e normativa em caso de avaliação à
exposição conjunta de agentes insalubres e limites de tolerância para misturas de produtos
químicos

Resposta: Sim, conforme verificado no item 6.17 do Guia Técnico sobre estratégia de
amostragem e interpretação de resultados de avaliações quantitativas de agentes químicos
em ambientes de trabalho
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9. Informe o Senhor Perito do Juízo a descrição detalhada das condições e as características
físicas do meio ambiente de trabalho do Autor, incluindo aspectos e informações acerca da
infraesturutra, maquinários, instalações e equipamentos.

Resposta: Vide item 7

10. Informe o Senhor Perito se o local de trabalho do Autor é considerada área de risco, de
acordo com a legislação vigente? Em caso afirmativo, favor explicar tecnicamente o
enquadramento legal

Resposta: Não é área de risco (referência a NR 16)

11. Informe o Expert nomeado de que forma os agentes químicos existentes são armazenados
no setor de trabalho. Qual a forma de tamponamento das vidrarias? Há observação de
critérios de compatibilidade em armazenamento dos produtos quimicos quanto a reatividade?

Resposta: Os agentes químicos são armazenados em seus recipientes originais e ficam
alocados dentro do ambiente laboral dos técnicos de laboratório

12. Há observância a Procedimentos Operacionais e boas práticas de Segurança em
Laboratório, incluindo Procedimentos de Emergência, de acordo com as Fichas de
Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)?

Resposta: Não

13. Existi equipamentos de proteção coletiva (EPC) no laboratório de solos, ambiente de
trabalho do servidor Autor? Estão em perfeito estado de funcionamento e são utilizados?

Resposta: Existi equipamentos de proteção coletiva, entretanto, foi verificado que este
equipamento nunca recebeu manutenção

14. Queira o Senhor Perito informar se o Autor possui e faz uso de regular e contínuo de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), bem como vestimentas adequadas ao exercicio
da função.

Resposta: Vide item 8.2

15. Queira o Senhor Perito verificar e informar qual o documento (prova pericial) que
autorizava a concessão ao autor de adicional de insalubridade até 19/08/2013, data em que
ingressou no curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, e se o Laudo Técnico de Insalubridade
(LTI) era individual.

Resposta: Documento da Sub Delegacia do Trabalho de Colatina, conforme preconiza o
item 15.5.1 da NR 15 (Atividade Insalubres). Levantamento do Grupo Homogêneo de
Exposição, pois o local e a atividade laboral é única

16. Queira o Ilustre aduzir as considerações que julga oportunas para o deslinde da questão.
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Resposta: Vide laudo

Como relatado, o IFES sustenta que o contato do autor com agentes químicos se dá apenas de
forma esporádica, não podendo ser caracterizada como exposição habitual e permanente a
justificar a percepção do adicional no percentual pretendido.

Ocorre que o perito foi categórico ao afirmar que “o reclamante fica exposto no mesmo
ambiente de trabalho ao local de armazenamento (inapropriado) da substância ensejadora
da insalubridade e realiza de forma habitual a manipulação de cromatos e bicromatos na
atividade laboral”, considerando a atividade insalubre” (Laudo 1, fl. 9, evento 46), conforme
o Anexo nº. 13 da Norma Regulamentadora nº. 15 – Atividades e Operações Insalubres – da
Portaria nº. 3214/78, considerando atividade insalubre. Confira-se:

“(...)

3. Indique o senhor perito, de forma objetiva, se a exposição do autor à atuação do agente
insalubre referido na resposta ao quesito de número 2 se dava em caráter eventual,
intermitente ou permanente?

Resposta: De acordo com os participantes da diligência pericial, a exposição do autor ao
agente insalubre (Dicromato de Potássio) se dá de forma habitual

Digno de nota registrar que foram indicados no laudo pericial como participantes do ato:

Em relação à alegação do IFES de que a perícia realizada é nula, eis que não houve intimação
prévia do IFES, acolho integralmente as informações consignadas no documento "outros 1",
evento 53 - Esclarecimentos ao Pedido de Impugnação do Laudo Pericial", que adoto como
razões de decidir:

“(...)
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Quanto à manifestação apresentada pela ré no evento 52, notadamente em relação à alegação
de não habitualidade da exposição ao agente químico, o perito prestou os seguintes
esclarecimentos (doc. Outros 1, evento 53):

“(...)
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A tais fundamentos, a UFES não opôs argumentos idôneos a infirmar o laudo pericial. Desta
maneira, entendo que deve-se prestigiar as conclusões da perícia judicial, reconhecendo-se
que o autor tem direito ao restabelecimento do adicional de insalubridade em grau médio, no
período compreendido entre setembro de 2014 a setembro de 2017. Senão, vejamos:

"[...]

10. CONCLUSÕES

Tendo em vista os dados coletados no presente trabalho e os dispostos:

• Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, na Norma Regulamentadora 15 e
seus anexos e do Art. 280 da IN N°77/2015;

• Orientação Normativa Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017

Considerando:

• Até setembro de 2017 havia grande demanda das atividades de extensão, somada as
atividades de aulas e pesquisa, o contato com o agente insalubre era habitual;

• Após setembro de 2017, com a escassez progressiva de recursos financeiros para a aquisição
de insumos, sobretudo, para compra de reagentes químicos e vidrarias, a demanda das
atividades tornou a atividade eventual

Conclui-se que:

Sob o ponto de vista técnico e normativo, até setembro de 2017, foi constatada insalubridade
para Agente Químico em grau médio, Salve maior entendimento do juízo.

Observação:
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Retornando as atividades de extensão com a comunidade, conforme afirmado pela Direção do
campus, a atividade volta a ser habitual com o direito ao adicional de insalubridade

Frise-se que o direito ao adicional não surge com a realização da perícia, pois são as
condições de trabalho às quais o servidor é submetido que justificam o pagamento da
rubrica. Confira-se a jurisprudência do E. TRF da 2ª Região:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO
RETROATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O autor, que é farmacêutico, lotado desde da data da sua admissão, em 27/10/200, em
 hospital pediátrico universitário, ajuizou ação em 2009 visando ao recebimento
de insalubridade. De acordo com a perícia realizada em juízo, o trabalha em farmácia
e distribui medicamentos, sem acesso isolado, no mesmo pavimento onde são atendidos
os pacientes que podem ter todo tipo de
doença. Assim, conforme concluiu o perito, o adicional
percentual de 10% é devido, de acordo com o Anexo 14 da NR-15, em razão da
exposição a agentes biológicos em ambiente
hospitalar, que não é afastado com o uso de equipamento de
proteção individual. 2. A sentença acolheu o pedido para pagamento de atrasados desd
e a data da admissão do
autor, diante da constatação da perícia de que não houve alteração das condições de
trabalho do autor e nem do local de trabalho, o que não merece reforma.
O direito ao adicional não
surge a partir do laudo, pois o que justifica o pagamento do adicional de insalubridad
e são as condições de trabalho a que submetido o servidor, limitando-
se o laudo a constatar a sua
existência. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947/SE, com re
percussão geral, em 20/09/2017, por maioria, julgou inconstitucional o art. 1º-
F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
 das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da cadern
eta de poupança. Assim sendo, deve prevalecer a incidência do IPCA-
E, como previsto no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, como decidido na sentença.
4. Apelação da UFRJ e remessa necessária desprovidas.
(TRF 2, Apelação/Reexame Necessário 0019454-79.2009.4.02.5101, Sétima Turma
Especializada, Relator Juiz Federal Convocado FLAVIO OLIVEIRA LUCAS, DJE
16/05/2018) [grifei]

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, nos termos
do art. 487, I, do CPC, para reconhecer o direito do autor à percepção do adicional de
insalubridade, em grau médio, no percentual de 10%, e seus reflexos financeiros,
retroativamente ao período compreendido entre setembro/2014 a setembro/2017.

Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e, após, acrescido de juros
de mora de 0,5% ao mês, ambos a contar da data em que cada pagamento era devido.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme os artigos 55 da Lei 9099/95 e 1º da Lei
10.259/2001. Sem reexame necessário (art. 13 da Lei 10.259/2001).
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Gratuidade de justiça indeferida (evento 16).

Após o trânsito em julgado e o cumprimento da obrigação, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

 

3. A sentença de piso deixou absolutamente claro que não houve qualquer nulidade na perícia
realizada, haja vista que o recorrente teve ciência da prova, tanto via contato telefônico,
quanto através  do sistema E-PROC, com a devida antecedência, e não questionou o laudo. E
quanto ao resultado da perícia propriamente, esta deixou indene de dúvida que o recorrido
labora em ambiente com agentes nocivos, tendo contato diário e habitual, sem o equipamento
de proteção de individual adequado.

4. Atento, portanto, aos pontos levantados pelo recorrente, discordando, todavia, dos mesmos,
acolho os fundamentos trazidos na sentença de piso, que ora são reiterados por este Relator,
com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95.  

5. Nestes termos, VOTO por CONHECER o presente recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso na sua integralidade. Custas ex lege. Deixo de
condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da ausência de
contrarrazões. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para
a liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC.
Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621380v8 e do código CRC 4e0e339d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035904-12.2016.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ELVIS PANTALEAO FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ALMERY LILIAN MORAES (OAB ES012585)
ADVOGADO: CESAR GERALDO SCALZER (OAB ES017968)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o presente recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de
piso na sua integralidade. Custas ex lege. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de
honorários advocatícios em virtude da ausência de contrarrazões. Certificado o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para a liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Intimem-se as partes. Cumpra-
se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698834v2 e do código CRC 19b52cd8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035643-13.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAXWELL MARCHITO DE FREITAS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ENFERMEIRO.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpôs recurso  inominado
(evento nº 61) questionando sentença (evento nº 56) que reconheceu o direito do autor à
averbação de tempo de serviço especial nos períodos de atividade laboral como enfermeiro e
compreendidos entre 29/04/1995 a 15/03/1998 e 09/05/1998 a 01/10/2000. Questiona a
validade da informação contida no PPP e no LTCAT, especificamente quanto à demonstração
de contato permanente com agente nocivo. Contrarrazões no evento nº 65, onde o
recorrido sustenta o acerto da sentença impugnada. É o breve Relatório. Presentes os
requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso da Autarquia Previdenciária.
Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito com o VOTO.

VOTO

2. Pois bem. O período de atividade laboral em ambiente com agentes nocivos, cuja
averbação é pretendida nos presentes autos, está integralmente abrangida pela incidência da
Lei nº 9.032/95; logo, a discussão está contida tão-somente na demonstração da exposição
efetiva do autor ao agente físico, químico ou biológico em ambiente de trabalho. Destaco que,
para efeito de enfrentamento do tema, o magistrado de piso foi absolutamente preciso ao
abordar que  “o PPP mencionado pelo INSS foi juntado pela parte autora no evento 42,
PPP2. De acordo com tal documento, nos períodos controversos (29.4.1995 a 15.3.1998 a
9.5.1998 a 1.10.2000) o autor desempenhou a função como enfermeiro no Hospital Infantil
Nossa Senhora da Glória, exposto a vírus e bactérias – informações corroboradas por laudo
técnico pericial (evento 42). Suas atribuições consistiam em consultar e orientar a aplicação
de vacinas em crianças e adultos portadores de doenças crônicas, infectocontagiosas;
aplicação de PPD em clientes com tuberculose, AIDS, internados em setor de doenças
infectocontagiosas, pronto socorro, emergência, CTI, etc. No PPP não há informação sobre a
eficácia de EPI. A comprovação do exercício de labor em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da prestação do
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serviço e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena de retroatividade e
violação ao direito adquirido, sendo possível, ademais, a conversão do tempo especial em
tempo comum em qualquer período de atividade (Súmula nº 50 da TNU).” 

  3. A análise dos documentos anexados no evento nº 42, expressamente mencionados na
sentença de piso, estabelecem o suporte legal para o reconhecimento do direito pretendido
pelo recorrido. Trata-se aqui, em verdade, de efetiva chancela ao robusto conteúdo fático-
probatório já analisado. E, particularmente, dele não extraio qualquer deficiência capaz de
invalidar o decisum impugnado, que caracteriza a exposição de modo habitual e
permanentemente, a agentes nocivos e agressivos, de natureza biológica (bactérias, material
infecto-contagiante, vírus, fungos, organismos patogênicos causadores de infecções, oriundos
do contato com os pacientes e secreção de pacientes) de acordo com formulários, laudo
técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT) e perfil profissiográfico previdenciário
(PPP). A sentença, portanto, não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, conforme o artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.

4. Nestes termos, VOTO por CONHECER o presente recurso, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995. Custas
ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no pagamento
de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, cujos os juros e a correção monetária serão calculados de acordo com o Manual
de Orientação de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Após o trânsito
em julgado, certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais da SJES, remetam-se os
autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância
do artigo 1008, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000631242v9 e do código CRC 94d73d3e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035643-13.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAXWELL MARCHITO DE FREITAS (AUTOR)
ADVOGADO: OSVALDO HULLE (OAB ES012361)
ADVOGADO: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA (OAB ES016631)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o presente recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso,
ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL, no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, cujos os juros e a correção monetária serão
calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculos do
Conselho da Justiça Federal. Após o trânsito em julgado, certificado pela Coordenadoria das
Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Publique-se.
Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698830v2 e do código CRC 2cda029b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:27 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 246

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 35/133

5006158-93.2018.4.02.5001 500000629959 .V9 JES10540© JES7056

RECURSO CÍVEL Nº 5006158-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEUSA MARIA MERIZIO ALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL.
CÔNJUGE AUFERE RENDA DE APOSENTADORIA E TRABALHO URBANO.
NÃO COMPROVADA A ESSENCIALIDADE DE EVENTUAL LABOR CAMPESINO
DA AUTORA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA. 

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS recurso inominado (Evento
27, doc 30) contra a sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial de Vitória/ES
(Evento 17, doc 25), que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a implantar em
favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade como segurado especial, com
DIB na data do requerimento administrativo.

2. O recorrente alega, em suas razões, que a prova dos autos não autoriza a comprovação da
atividade rural, tendo em vista que a autora não depende, para seu sustento, da renda obtida
pelo labor campesino. Isso porque, o marido da recorrida recebe remuneração por seu
trabalho como empregado urbano e aposentadoria urbana, totalizando o valor mensal de R$
2.432,76, o que descaracteriza a condição de segurada especial da autora. Defende que este
Tribunal já se manifestou sobre o tema, favorável ao recorrente. Pugna pelo provimento do
recurso e reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos que constam
na inicial.

3. NEUSA MARIA MORIZIO ALVES apresentou contrarrazões (Evento 30, doc 32) para
manutenção dos termos da sentença. Argumenta que a renda auferida pelo seu cônjuge, na
função de cobrador, é pouco superior ao mínimo legal. É o breve relatório. Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso do INSS. Ausentes questões processuais
preliminares, passo à análise do seu mérito.

VOTO
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4. Pois bem. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o
benefício de aposentadoria por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11,
inciso VII, da Lei nº 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se
mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em
atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida,
sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, inciso I, 48, §2º, da Lei nº
8.213/91).

5. O Regime Geral da Previdência Social contém regra de transição específica para os
segurados especiais ao assegurar-lhes o direito de requerer aposentadoria por idade, no valor
de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de sua vigência, desde
que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência exigida (art. 143, da Lei nº 8.213/91).

6. Em análise dos autos, observo que a recorrida nasceu em 13/02/1961, tendo completando o
requisito etário em 2016, devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei
8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em regime de economia familiar por 15 anos
anteriores à data em que houve o implemento da idade mínima para concessão do benefício.
A autora requereu a aposentadoria rural em 21/11/2017, o qual foi indeferido por falta de
comprovação da atividade rural em número de meses idêntico à carência do benefício.

7. O juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais por entender que a autora
preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria por idade rural, conforme
fragmentos abaixo transcritos, in litteris:

Ao contrário do que alegou o INSS, há início de prova material de atividade rural
contemporâneo ao período anterior a 2012. A ficha de matrícula escolar da filha, datada de
5/1/2009, qualificou a autora como lavradora (evento 4, PET3, fl. 12). Os prontuários médicos
abertos em 2001 e 2004 também qualificaram a autora como lavradora (evento 4, PET3, fls.
13 e 14).

Em depoimento pessoal, a autora declarou que depois de casada viveu um tempo na zona
urbana, mas alegou que voltou para a roça há muito tempo atrás. Na declaração do sindicato
de trabalhadores rurais, a autora alegou ser trabalhadora rural desde 2/1/1996 (evento 4,
PET3, fl. 4).

A primeira testemunha confirmou que a autora casou, depois veio para a cidade, ficou uns
anos aqui, mas retornou para a roça, onde está até hoje lá no mesmo lugar. A segunda
testemunha estimou que a autora ficou fora da roça durante cerca de cinco anos. 

A autora se casou em 27/12/1987. Foi depois do casamento que a autora saiu
temporariamente da roça para acompanhar o marido, conforme depoimento da segunda
testemunha. As testemunhas não esclareceram em que época a autora voltou a exercer
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atividade rural, mas o início de prova material permite inferir que ao menos desde 2001 a
autora já havia voltado para a roça (evento 4, PET3, fl. 14)

(…) Há indícios de que o marido da autora exerceu atividade urbana. Quando a autora se
casou, em 27/12/1987, o marido foi qualificado com a profissão de trocador (evento 4, PET3,
fl. 11). A ficha de matrícula escolar da filha, datada de 5/1/2009 , também qualificou o marido
da autora como cobrador (evento 4, PET3, fl. 12).

O CNIS (evento 16) confirma que o marido da autora quase sempre exerceu atividade urbana,
precipuamente em empresa de transporte de passageiros - onde ele exercia a função de
cobrador de ônibus, conforme depoimento da segunda e da terceira testemunhas - ou em
condomínios residenciais - onde ele trabalhava como porteiro, conforme depoimento da
primeira testemunha.

(…) Ficou provado que o marido da autora exercia atividade urbana, mas não ficou provado
que o salário auferido na atividade urbana era suficiente para prover o sustento da família. De
acordo com o CNIS (evento 16, CNIS1), o marido da autora nunca recebeu remuneração igual
ou superior a dois salários mínimos. Rendimentos de atividade urbana que não superem o
valor de dois salários mínimos presumivelmente não tornam dispensável o trabalho rural do
cônjuge, conforme jurisprudência do TRF da 4ª Região (APELREEX 0020180-
73.2014.404.9999, Sexta Turma, D.E. 24/05/2016; APELREEX 0018715-29.2014.404.9999,
Quinta Turma, D.E. 11/11/2015; Apelação Cível 0007819-29.2011.404.9999, Sexta Turma,
D.E. 26-09-2011; Apelação Cível 0006403-26.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 22-08-2011;
AC 0000314-84.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 16-06-2011; AC 0014562-
55.2011.404.9999, Sexta Turma, D.E. 21-11-2011; TRF4, AC 0008495-11.2010.404.9999,
Quinta Turma, D.E. 21/07/2011).

Ficou provado exercício de atividade rural em regime de economia familiar, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, durante mais de 180 meses.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder aposentadoria por idade (NB
41/180.666.968-1) à autora com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento
administrativo. 

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

 

8. Todavia, considerando a fragilidade do acervo probatório, inclusive, dando conta de que a
autora já havia se afastado do meio rural e o fato de que seu cônjuge, desde 2015, acumular
proventos de aposentadoria e salário na função de cobrador, no valor de, aproximadamente,
R$ 2.400,00, entendo que assiste razão ao INSS.
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9. Não desconheço que o mero exercício de atividade urbana por parte do cônjuge não basta
para descaracterizar a condição de segurado especial, conforme veiculado no enunciado nº 41
da TNU (“A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade
urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado
especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”). Essa orientação baseia-se na
constatação de que as módicas condições econômicas dos segurados, que laborem em regime
de economia familiar, são capazes de comprometer sua subsistência, motivo por que eventual
trabalho urbano não descaracteriza tal sistema colaborativo, desde que a renda obtida com o
trabalho rurícola continue sendo essencial à subsistência da família. Ocorre que, no caso
dos autos, de fato, a Autarquia demonstrou que a renda familiar é composta basicamente pelos
rendimentos do cônjuge da autora e não há qualquer elemento de prova que indique ser a
renda obtida pela recorrida com a atividade rural essencial ao sustento da família.

10. Nesse sentido, preceitua o inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91 que são segurados
especiais "o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que
trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo"(grifei). O regime de
economia familiar está regulado no § 1º do mesmo dispositivo que reza: “Entende-se como
regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização
de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)”.

11. Dessa forma, embora a recorrida possa ter exercido atividade rural, este não se enquadra
como segurado especial, restando descaracterizado o regime de economia familiar. Esclareço
que a opção legislativa, ao prever os benefícios previdenciários ao trabalhador rural, de
natureza eminentemente assistencial, com isenção de contribuições a uma quantidade limitada
de indivíduos, foi de assegurar a subsistência do trabalhador. Isso porque, após dedicar toda
uma vida ao pesado labor rural exercido individualmente ou em regime de economia familiar,
que pouco ou nenhum retorno financeiro traz e, tampouco permite que esse trabalhador verta
contribuições à seguridade social, não teria outra fonte de sustento senão o benefício
previdenciário.

12. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pelo INSS e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Por consequência, revogo, de imediato, a antecipação
da tutela deferida na sentença (evento nº 17) e seus efeitos. Sem condenação em custas e
honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº
10.259/01 e o Enunciado nº 56 das Turmas Recursais da SJES. Após a certificação do trânsito
em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, CPC. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 247



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 39/133

5006158-93.2018.4.02.5001 500000629959 .V9 JES10540© JES7056

 

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000629959v9 e do código CRC 751af9bc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006158-93.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEUSA MARIA MERIZIO ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: ELIZABETH VERÔNICA PICCIAFUOCO RIBEIRO (OAB ES027927)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pelo INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO. Por consequência,
revogo, de imediato, a antecipação da tutela deferida na sentença (evento nº 17) e seus
efeitos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55
da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei nº 10.259/01 e o Enunciado nº 56 das Turmas Recursais
da SJES. Após a certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem
para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, CPC.
Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698623v2 e do código CRC 845d5f92. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 0004063-28.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BENEDITO SANTO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL. INICIO
DE PROVA MATERIAL CONFIRMADO. EXERCÍCIO DE LABOR RURAL
ANTERIOR AO REQUERIMENTO COMPROVADO. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO ROBUSTO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO
INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso inominado
contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que
julgou procedente o pedido para condená-lo a conceder ao autor o benefício de aposentadoria
por idade – rural, desde a DER (10/08/2015). Alega que não há comprovação satisfatória do
efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
correspondente à carência do benefício pretendido pelas seguintes razões: a) não foi
apresentado nenhum documento que possa ser utilizado como início de prova material do
trabalho rural pretérito; b) houve afastamento do meio rural em face do exercício de atividade
urbana – não foi juntado qualquer contrato de parceria; c) alega o autor que trabalhou toda a
sua vida laboral para Agostinho Roncetti, mas só apresentou declaração extemporânea de
julho/2015, atestando o trabalho rural nos períodos de 02/01/1995 a 30/10/1999 e de
01/02/2003 a 03/06/2015; d) não servem como início de prova material os documentos
emitidos pelo Sindicato dos trabalhadores rurais, as fichas médicas, carteiras do SUS, dentre
outros, na medida em que são elaborados sem qualquer formalidade. Pugna pela procedência
do recurso e reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos que
constam na inicial.

2. BENEDITO SANTOS apresentou contrarrazões (evento 45, doc. 37) para desprovimento
do recurso e manutenção da sentença. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço o recurso do INSS. Ausentes questões processuais
preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO
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3. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à demonstração da qualidade de
segurado especial do demandante, apta a autorizar o recebimento da aposentadoria por idade -
rural, tendo em vista ter o INSS questionado, basicamente, a ausência de prova material que
ateste o efetivo exercício da atividade campesina pelo autor durante o período de carência
exigido para o benefício em tela. Entretanto, verifico que as alegações do recorrente não
merecem prosperar. A autarquia não trouxe nenhum argumento ou contraprova que pudesse
infirmar os fundamentos da sentença, eis que todos os pontos impugnados são meras
repetições da peça contestatória.

4. No caso dos autos, o julgador utilizou a melhor técnica, descrevendo, pormenorizadamente,
os argumentos utilizados pela Autarquia Previdenciária, para que fosse indeferido o pedido do
autor, ressalvando os pontos de sua convicção, considerando os elementos de prova
apresentados pelas partes. Não é demais lembrar que este Colegiado não possui a função de
substituir as sentenças proferidas simplesmente com base na irresignação da parte quando o
provimento jurisdicional lhe for desfavorável, principalmente se as provas foram analisadas
de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal. Para o contexto, reproduzo os fundamentos
da sentença, mormente em relação aos pontos impugnados, os quais ratifico:

Documentos apresentados pelo autor para comprovar o exercício da atividade rural:

Para amparar sua pretensão, a parte autora juntou aos autos os seguintes documentos: (i) fls.
17/18 – Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarapari/ES informa que o
autor exerceu atividade rural, na condição de comodatário rural, na propriedade de Agostinho
Roncetti, denominada Fazenda Roncetti, nos períodos de 2.1.1995 a 30.10.1999 e 1.2.2003 a
3.6.2015; (ii) fls. 27/28 – Ficha de associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Guarapari/ES, na qual consta admissão do autor em 13.1.1988 e mensalidades pagas entre os
anos de 01/1988 a 10/1999 e 07/20063 a 12/2014; (iii) fl. 30 – Declaração de Agostinho
Ronceti afirmando que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar, com
contrato verbal, em sua propriedade rural, denominada Fazenda Roncetti, localizada em
Barro Branco, Guarapari/ES, nos períodos de 2.1.1995 a 30.10.1999 e 1.2.2003 a 3.6.2015;
(iv) fls. 31, 33 e 35 - Declaração de testemunhas afirmando que o autor exerceu atividade
rural, em regime de economia familiar, na sua propriedade do Sr. Agostinho Roncetti,
denominada Fazenda Roncetti, localizada em Barro Branco, Guarapari/ES, nos períodos de
2.1.1995 a 30.10.1999 e 1.2.2003 a 3.6.2015; e (v) fls. 36/44 – Escritura Pública de Compra e
Venda, lavrada em 4.2.1998, do terreno rural, com área de 10 alqueires, situado no lugar
denominado “Barro Branco”, município de Guarapari/ES, adquirido por Agostinho Roncetti.

Conclusão acerca da prova testemunhal:

Realizada audiência de instrução, em 12.7.2018 (fl. 133), infere-se que as testemunhas foram
coerentes e confirmaram as alegações do autor quanto ao exercício de atividade rural no
período alegado, inclusive no período em que exerceu a atividade de vigia

Da atividade urbana:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 248



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 43/133

0004063-28.2018.4.02.5050 500000644360 .V12 JES10540© JES7056

Das informações extraídas do CNIS (fl. 50) e da CTPS (fl. 21/24), infere-se que o autor
exerceu atividades urbanas nos períodos de vínculos em 30.4.1979 a ilegível (servente),
12.7.1979 a 16.5.1980 (servente), 1.6.1984 a 19.9.1984 (servente) e 1.11.1999 a 20.1.2003
(vigia). Do conjunto fático probatório carreado aos autos, conclui-se que o autor começou a
exercer atividade rural no ano de 1988 (data da filiação junto ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Guarapari, fls. 27/28). Em janeiro de 1995 foi trabalhar na propriedade de
Agostinho Roncetti, denominada Fazenda Roncetti, localizada em Barro Branco,
Guarapari/ES, onde ainda reside e trabalha com sua companheira. Muito embora o autor
tenha exercido atividade urbana, no período de 11/1999 a01/2003 (3 anos e 3 meses), ela não
afasta a sua condição de segurado especial, mormente porque restou demonstrado que tal
atividade era exercida em concomitância à atividade rural.

 

5. Ressalto que, de fato, as fichas de cadastro em unidade de saúde ou unidade escolar, por si
só, geralmente não são aceitas como início de prova material, bem como, a declaração do
Sindicato sem homologação do INSS. O conjunto fático-probatório é frágil. Ocorre que, como
bem exposto nos autos, a documentação apresentada foi corroborada pelos depoimentos
colhidos em audiência, não havendo nenhuma contraprova para infirmar os fundamentos da
sentença ou contradição nos testemunhos. Também, repiso, restou consignado que o exercício
de atividade urbana por período curto de tempo não foi suficiente para descaracterizar a
condição de segurado especial do autor. Afora o período de 01/11/1999 a 20/01/2003, não há
outro registro de atividade laborativa urbana pelo autor, mesmo que concomitante à rural.

6. Portanto, do acervo documental e da prova testemunhal, não vejo razão para
descaracterizar a qualidade de segurado especial do demandante. A sentença proferida pelo
Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)

7. Por tudo que foi exposto, VOTO POR conhecer o recurso do INSS, mas, no mérito, negar-
lhe provimento. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS no pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o artigo 55, da Lei nº
9.099/1995. Juros e Correção Monetária de acordo com o Manual de Procedimentos de
Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para o caso tratado nesses autos. Certificado o
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Publique-se. Intimem-se as
partes. Cumpra-se.

 

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000644360v12 e do código CRC 56ed6e1f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:25 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 248



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 45/133

0004063-28.2018.4.02.5050 500000698988 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 0004063-28.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BENEDITO SANTO (AUTOR)
ADVOGADO: ISAAC PAVEZI PUTON (OAB ES012030)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS, mas, no mérito, negar-lhe provimento. Custas ex lege. Condeno o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ? INSS no pagamento de honorários
advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Juros e Correção Monetária de acordo com
o Manual de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para o caso tratado
nesses autos. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para
liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC.
Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698988v2 e do código CRC 8e63f51e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 0015478-89.2017.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA A BENINCA GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO BENINCA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL.
ADICIONAL DE 25% PARA ACOMPANHANTES. SUSPENSÃO DO FEITO. ÓBITO
DA APOSENTADA. QUESTÃO MERAMENTE DE DIREITO. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trato de Recurso Inominado, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS (Evento 46, Doc.46), contra a sentença que julgou procedente o pedido para
condená-lo a acrescentar o percentual previsto no caput do art.45 da Lei nº 8.213/91 sobre o
valor do benefício de aposentadoria da autora BLANDINA MARIA VETORACE BENINCA,
desde a data de entrada do requerimento administrativo formulado em 2016. Alega que, em
síntese, não é cabível o acréscimo de 25% para acompanhante para outras espécies de
benefícios previdenciários diferentes da aposentadoria por invalidez, pois o legislador previu
expressamente e de forma clara o pagamento desse acréscimo apenas no caso de
aposentadoria por invalidez. 

2. BLANDINA MARIA VETORACE BENINCA apresentou contrarrazões (evento 49,
doc.49) para desprovimento do recurso e manutenção da sentença. É o breve Relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões
processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. Pois bem. A autora era aposentada por idade desde 30/09/1993, entretanto, em 21/11/2016,
requereu o acréscimo de 25% sob a alegação de que necessitava de auxílio permanente de
terceiros. O Juiz sentenciante julgou procedente a demanda, tendo em vista que, em
agosto/2018, o STJ decidiu estender esse benefício para os beneficiários das demais espécies
de aposentadoria, decidindo que: “Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência
permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no
art. 45 da Lei nº 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da
modalidade de aposentadoria. (REsp nºs 1.648.305/RS e 1.720.805/RJ)."
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4. Desse modo, apesar de o art. 45 da Lei nº 8.213/91 falar apenas em “aposentadoria por
invalidez”, o STJ entendeu que se poderia estender esse adicional para todas as demais
espécies de aposentadoria, inclusive, a aposentadoria por tempo de contribuição.

5. Após ser prolatada a sentença, em 09/10/2018, no Evento 42, Doc 43, a advogada
constituída nos autos informa o falecimento da autora, ocorrido em 25/12/2017, bem como
requer a habilitação dos herdeiros. 

6. Em 12/03/2019, a 1ª Turma do STF concedeu efeito suspensivo cautelar ao Recurso
Extraordinário interposto pelo INSS para suspender todos os processos, individuais ou
coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do
auxílio acompanhante, previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 para os segurados aposentados
por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.
Assim, no Evento 85, Doc.71, determinou-se o sobrestamento do feito até a decisão final do
STF. No Evento 91, Doc.72, o INSS opôs embargos de declaração para que o juízo declarasse
a cessação da tutela antecipada, em razão de não estar configurada a probabilidade do direito
alegado.

7. Ocorre que, o objeto central do recurso é a possibilidade de extensão do adicional de 25% a
outras aposentadorias que não a por invalidez, questão unicamente de direito, eis que não se
discute a incapacidade da autora nem, por consequência, a necessidade de auxílio de terceiros.
Ou seja, a verdade é que se o julgamento final for favorável à autora, não será necessária a
produção de qualquer prova acerca da existência ou não de sua incapacidade, bem como da
necessidade ou não do acompanhamento permanente de terceiros. De toda sorte, em virtude
da modificação fática no decorrer do processo, com o óbito da autora, resta ausente fundado
receio de que a espera possa tornar impossível a verificação de fatos elementares ao
julgamento do pedido inicial e, considerando que a percepção do adicional é direito
personalíssimo, torna-se inócua a manutenção da tutela antecipada deferida na
sentença. Com espeque no art.20, do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro), revejo a decisão do Evento 107, Doc.75, para que seja CANCELADA
a tutela antecipada concedida na sentença e mantida na referida decisão.

8. Nesse aspecto, considerando que o julgamento pela Corte Suprema acerca da matéria
discutida nos autos afeta o próprio direito à percepção do acréscimo requerido pois, caso
favorável à autora, resultará apenas no pagamento de valores atrasados da data do
requerimento administrativo (21/11/2016) até o falecimento da beneficiária, em 25/12/2017,
nego provimento ao recurso do INSS.

9. Por tudo o que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso inominado interposto mas,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no pagamento de honorários em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995.
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REVOGO, de ofício, a tutela antecipada concedida na sentença ante o falecimento da
autora. Juros e Correção Monetária pelo Manual de Orientação de Procedimentos sobre os
Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Havendo ou não a interposição de recurso
específico, suspenda-se o feito no âmbito da Secretaria da Presidência das Turmas
Recursais, até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o tema foi
afetado para discussão em repercussão geral. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-
se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000667606v51 e do código CRC e3cf76cf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 0015478-89.2017.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO BENINCA (AUTOR)
ADVOGADO: ANA A BENINCA GONCALVES (OAB ES007739)

RECORRIDO: ANA A BENINCA GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: ANA A BENINCA GONCALVES (OAB ES007739)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado interposto mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege.
Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no pagamento de honorários
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 55, da Lei
nº 9.099/1995. REVOGO, de ofício, a tutela antecipada concedida na sentença ante o
falecimento da autora. Juros e Correção Monetária pelo Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Havendo ou não a
interposição de recurso específico, suspenda-se o feito no âmbito da Secretaria da Presidência
das Turmas Recursais, até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o
tema foi afetado para discussão em repercussão geral. Publique-se. Intimem-se as partes.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000699907v2 e do código CRC f627c44c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000137-98.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ROSA MARIA DA SILVA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL.
DESCARACTERIZADA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS NA QUALIDADE DE EMPRESÁRIA. RENDA DE
EVENTUAL EXERCÍCIO DE ATIVIDADE CAMPESINA NÃO ESSENCIAL.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. ROSA MARIA DA SILVA interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o seu
pedido para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade – rural,
desde a DER (28/11/2017). Alega que nunca se afastou do labor campesino e que: a) o
próprio INSS já reconheceu sua qualidade de segurada especial, desde 1997 e a prova
testemunhal foi harmônica e favorável, fato esse consignado na sentença. - reputando ao
tempo de carência de 20 anos, além daqueles não aceitos pelo Instituto, mas provados
documentalmente, com ficha de matrícula dos filhos, documentos de pequena propriedade
rural, cadastro na Secretaria Municipal de Saúde do município que sempre residiu; b)
Inscrição de microempresa - tentou ajudar uma das filhas que quis abrir uma lojinha de
roupas e calçados (microempresa), ocasião em que a autora deixou a filha usar seu CPF
para tal loja, porém, nunca tirou recurso financeiro desta e tão pouco se afastou de seu labor
rural para trabalhar com o vínculo urbano; c) mandato de vereadora - não a impediu em
momento algum de exercer o trabalho rural que executa desde a adolescência, ofício vindo de
sua família que subsistia com o que a roça lhes proporcionava; d) recolhimentos ao RGPS
como “contribuinte individual - a recorrente recolheu pagamento junto ao INSS referente aos
anos que o CNPJ esteve ativo e vinculado ao seu nome, para que esta conseguisse retirar a
restrição de seu CPF, uma vez que como trabalhadora rural, necessita de crédito no mercado,
além de realizar financiamentos para investir em seu pequeno pedaço de terra.

2. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que sejam julgados
procedentes os pedidos que constam na inicial. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões (evento 37, doc. 19) para desprovimento do
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recurso e manutenção da sentença. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões processuais preliminares,
passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à demonstração da qualidade de
segurado especial da demandante, apta a autorizar o recebimento da aposentadoria por idade -
rural, tendo em vista que o juiz sentenciante entendeu que as contribuições vertidas entre
2005 e 2009, na condição de empresária, são suficientes para reconhecer a descontinuidade do
labor rural. 

4. No contexto, observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Considerando que o benefício de aposentadoria rural é concedido sem que o
trabalhador campesino tenha vertido contribuições à Previdência, não se pode, com mais
razão, presumir o exercício de labor rural. Ao contrário do alegado, restou demonstrado nos
autos, de forma inequívoca, que a descontinuidade do exercício do labor campesino, tanto
que, nada obstante o INSS tenha reconhecido tempo de atividade rural, este não foi suficiente
para a concessão do benefício pleiteado, conforme decisão administrativa abaixo, na qual foi
ressalvado o período intercalado superior a 03 (três) anos:
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5. Desse modo, verifico que o julgador utilizou a melhor técnica, descrevendo,
pormenorizadamente, os argumentos utilizados pela autarquia para indeferir o pedido do
autor, ressalvando os pontos de sua convicção, com base nos elementos de prova que
constam nos autos, ex vi, o artigo 371, do CPC. Não é demais lembrar que este Colegiado não
possui a função de substituir as sentenças proferidas, um entendimento pelo outro, quando
desfavorável ao recorrente, tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e
prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal.

6. Além das razões trazidas na sentença, entendo que eventual atividade rural exercida pela
autora mostra-se, no caso sob exame, complementar à rural. Conforme consta no CNIS, a
autora recebe o benefício de pensão por morte desde 28/11/1987 (ativo – no valor de 01
salário mínimo), exerceu atividade na Câmara Municipal de Ibatiba, no período de
01/01/1997 a 12/2000, cuja remuneração era superior a 10 vezes o valor do salário mínimo
vigente e, de 01/03/2005 a 31/07/2009, a autora verteu contribuições, na qualidade de
contribuinte individual, referente à sociedade SILVA GOMES CALÇADOS E ROUPAS
LTDA. Considerando que o benefício de aposentadoria rural é concedido sem que o
trabalhador campesino tenha vertido contribuições à Previdência, a análise e interpretação das
normas deve ser restritiva, alcançando somente aqueles que dependam efetivamente das lides
rurais, sem qualquer outra forma de manutenção, condições não caracterizadas na hipótese
diante do contexto fático e da documentação apresentada.

7. Essa orientação baseia-se na constatação de que as módicas condições econômicas dos
segurados, que laborem em regime de economia familiar, são capazes de comprometer sua
subsistência, motivo por que eventual trabalho urbano não descaracteriza tal sistema
colaborativo, desde que a renda obtida com o trabalho rurícola continue sendo essencial à
subsistência da família, o que não foi comprovado nos autos.

8. Destaco que não é cabível a alegação de que a autora não recebia qualquer benefício pelo
registro de empresa em seu nome e que desconhecia a necessidade de regularização. Ora, a
própria recorrente afirma que “deixou a filha usar seu CPF” para registro de uma loja e,
quando necessitou de crédito no mercado, regularizou a pendência decorrente de tal registro.
Sem perquirir a legalidade ou ilegalidade em tais atos, a existência de lucro ou prejuízo, não
interfere no fato de constar empresa ativa, com os devidos recolhimentos previdenciários.
Ademais, o exercício de atividade legiferante, na vereança do Município não induz
necessariamente a ausência conhecimento para “dar baixa” no CNPJ, da mesma forma que
efetuou o registro.

9. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo recorrente capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados na sentença, o presente recurso não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
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10. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso inominado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno a Senhora ROSA MARIA DA
SILVA no pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995.
Juros e Correção Monetária de acordo com o Manual de Procedimentos de Cálculos do
Conselho da Justiça Federal, para o caso tratado nesses autos. Certificado o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000656082v8 e do código CRC f95df768. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:27 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 250



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 54/133

5000137-98.2018.4.02.5002 500000699116 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5000137-98.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ROSA MARIA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: AMANDA OLIVEIRA RODRIGUES (OAB ES029152)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno
a Senhora ROSA MARIA DA SILVA no pagamento de honorários advocatícios que ora
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o
artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Juros e Correção Monetária de acordo com o Manual de
Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para o caso tratado nesses autos.
Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Intimem-se as
partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000699116v2 e do código CRC 54ab21e4.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002827-03.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JORGE DA CONCEICAO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.  LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E
DEFINITIVA. REAVALIAÇÃO PERÍODICA. ART. 101 DA LEI 8.213/1991.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (Evento  nº 35) JORGE DA
CONCEIÇÃO, contra sentença (Evento 29) que julgou improcedente seu pedido de concessão
do restabelecimento do benefício de auxílio doença com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez. 

2. Em suas razões recursais, a parte autora, para a reforma da sentença, alega que: a) se
encontra com sequelas de um acidente vascular encefálico – AVC – CID: 169.4. b) que possui
incapacidade parcial e definitiva. c) aduz pela reavaliação periódica. d) e sustenta pela
conversão do benefício para aposentadoria por invalidez.

3. O INSS apresentou Contrarrazões ao Evento nº 39, pugnando para que seja mantida a
Sentença.

4. É o Breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários, ora vindicados, estão previstos na
Lei de Prestação de Benefícios da Previdência Social, especificamente nos artigos 42 e 59,
que tratam da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, in verbis:

 

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
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atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.   

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

 

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os requisitos de forma sequencial, os quais são:
a. Preencher o período de carência de 12 meses; b. Ostentar a qualidade de segurado; c. Estar
acometido pela incapacidade laboral. A diferença entre um e outro, cinge-se, pois, à questão
da incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total e relativa, tendo o
lapso temporal a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do
requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será
total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais a capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. A Lei n º 8.213/91 exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a concessão dos
benefícios por incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou parcial em se
tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total e permanente
para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b) carência de 12
contribuições mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e; c) qualidade de
segurado.

8. Pois bem em 07.02.2019 foi realizada perícia médica (Evento 19) por especialista em
medicina do trabalho Dr.ª Isabella L. Louzada CRM-ES 10.962, onde foi constatado que o
autor sofreu um acidente vascular encefálico – AVC – CID: 169.4 do lado direito,
permanecendo em paralisia. Segundo consta do laudo pericial, o periciando se encontra em
bom estado no geral, lúcido e orientado, com adequado estado nutricional, porém com força
diminuída, a mão cerrada e com movimentos limitados, tem dificuldades para deambular,
arrastando membro inferior direito. Esclareceu ainda que o autor está realizando tratamento
por tempo indeterminado. Por fim, destacou que conforme avaliação pericial fora concluído
que o autor possui a incapacidade parcial de forma definitiva.

 9. Inicialmente, destaco que a decisão atacada foi fundamentada, tendo o juízo prolator da
sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de sua
convicção. No caso dos autos, o autor recebe no momento o benefício NB 603.221.113-8, em
decorrência da incapacidade parcial e definitiva. Ocorre que o autor pleiteia a reavaliação
periódica prevista no artigo 101 da Lei nº 8.213/91 pleiteando a conversão do benefício para
aposentadoria por invalidez. Entretanto, não preenche os requisitos legais para a concessão do
benefício, conforme o laudo pericial, que tem natureza imparcial e equânime em relação às
partes.
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10. Em regra geral, os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por
invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização de perícias
periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do
benefício se houver recuperação. No entanto, no CNIS do autor o benefício de aposentadoria
por invalidez se encontra ativo desde 23/11/2018, conforme consta nos autos (Evento nº 08), e
não há elementos que indiquem que ocorreu a interrupção em seu pagamento.

11. Desse modo, entendo que não assiste razão a autora em suas razões recursais
apresentadas, uma vez que não houve elementos probatórios que justificassem sua
modificação, razão pela qual a mantenho.

12. Com base no exposto, VOTO por CONHEÇER do RECURSO de JORGE DA
CONCEIÇÃO, e no MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno a
recorrente no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em
honorários advocatícios, mas suspendo sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de
justiça (Evento nº 10), a qual mantenho. Após não havendo interposição de recurso, com o
trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os
autos ao Juízo de origem, com a observância do artigo 1.008 do CPC. Intimem-se as partes.
Publique-se. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000602220v13 e do código CRC 4fd45d62. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002827-03.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JORGE DA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: ARACELI ALBANI SOUZA (OAB ES026439)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHEÇER
do RECURSO de JORGE DA CONCEIÇÃO, e no MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO.
Custas ex lege. Condeno a recorrente no pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, em honorários advocatícios, mas suspendo sua exigibilidade ante a
concessão de gratuidade de justiça (Evento nº 10), a qual mantenho. Após não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das
Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com a observância do artigo
1.008 do CPC. Intimem-se as partes. Publique-se. Cumpra-se, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698521v2 e do código CRC f8d12209. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:31 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 251

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 59/133

5016538-44.2019.4.02.5001 500000644330 .V5 JES51433© JES7056

RECURSO CÍVEL Nº 5016538-44.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOSE LUIS VINHOSA LARANJA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-
DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO LAUDO. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL SOBRE O
PARTICULAR. ENUNCIADO N° 8 DAS TR/ES. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES
PESSOAIS. SÚMULA 77 DA TNU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (Evento 34) JOSÉ LUIS
VINHOSA LARANJA, contra sentença (Evento 28) que julgou improcedente seu pedido de
concessão do benefício de auxílio doença com posterior conversão em aposentadoria por
invalidez. 

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que: a) se encontra com espondilite ancilosante
(CID M45), colite ulcerativa (CID K51) e osteoartrose primária generalizada (CID M 15.0).
b) que a incapacidade deve ser analisada sob os aspectos sociopessoais. c) e aduz que o Juiz
não está adstrito ao laudo pericial.

3. Contrarrazões do INSS (Evento 37), pugnando pela manutenção da sentença. 

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários, ora vindicados, estão previstos na
Lei de Prestação de Benefícios da Previdência Social, especificamente nos artigos 42 e 59,
que tratam da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, in verbis: 

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
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atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.    

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os requisitos de forma sequencial, os quais são:
a. Preencher o período de carência de 12 meses; b. Ostentar a qualidade de segurado; c. Estar
acometido pela incapacidade laboral. A diferença entre um e outro, cinge-se, pois, à questão
da incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total e relativa, tendo o
lapso temporal a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do
requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será
total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais a capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora do laudo pericial judicial lavrado.

 8. No caso dos autos, o autor formulou o requerimento administrativo de auxílio-doença NB
627.605.191-1 na data de 17/04/2019, devido a algumas dores no corpo, (espondilite
ancilosante e colite ulcerativa crônica), sendo os benefícios indeferidos em razão do não
preenchimento da incapacidade laborativa. Conforme se observa o recorrente demonstra
insatisfação pelo laudo pericial afirmando que a perícia se fundamentou de forma vaga na sua
avaliação.

9. Pois bem. Em 13.09.2019 foi realizada perícia (Evento 16) por médica do trabalho, Dr.ª
Patrícia Binda, onde foi constatado que o autor se encontra com espondilite ancilosante, colite
ulcerativa crônica. Tendo sido baseada sua avaliação em História clínica, exame médico
pericial, relatórios médicos (Dr. Ranielly Casagrande CRMES 9229, datado em 16/10/2018,
Dr. Ranielly Casagrande CRMES 9229, datado em 10/09/2019). A perita afirmou que o autor
apresentou-se ao exame médico pericial, sem acompanhante, mostrando-se orientado no
tempo e no espaço atual, com capacidade de julgamento, interpretação e raciocínio
preservado, com aparência e cuidados pessoais, com membro superior direito dominante,
coluna cervical flexo extensão, rotação, lateralização, inclinação lateral sem dificuldades, a
coluna vertebral realiza movimentos de flexão extensão e lateralização da coluna lombar sem
dificuldades, os membros superiores e inferiores com musculatura hipertrófica, motricidade e
força preservada, laségue negativo bilateral Patrick Fabere negativo bilateral, sem déficits
motores em membros inferiores. No momento o autor não apresentou comprovação de tal
diagnóstico, através dos exames realizados de Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia e
exame histopatológico de lesões suspeitas. Por fim, destacou que não há incapacidade para o
labor de pintor.
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 10. O juiz de primeiro grau apreciou todas as questões pertinentes ao caso sendo esclarecidas
no laudo pericial, para fins do artigo 371, do CPC. Com efeito, as observações dos peritos do
INSS, quando indeferiram os benefícios administrativamente, se assemelharam às da perita
judicial nomeada nestes autos, no sentido de que não há elementos objetivos suficientes que
comprovem a existência de incapacidade. Vejamos:

8. Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade
habitual? (Por exemplo, a pessoa examinada pode andar? subir escadas? carregar peso?
ficar em pé? trabalhar sentada?). 

RSPOSTA: Não há limitações.

9. A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clínico se continuar
exercendo a atividade habitual? Por quê?

RESPOSTA: Não. Trata-se de doença crônica que necessita de acompanhamento médico e uso
de medicações.

13. Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como
temporária, definitiva ou de duração indefinida?

RESPOSTA: Não há Incapacidade.

11. Desse modo, entendo que não assiste razão o autor em suas razões recursais apresentadas,
uma vez que não houve elementos probatórios que justificassem sua modificação, pois todos
os pontos levantados pela perita foram explícitos, não constatando contradições na avaliação,
visto que, a perita reconhece que é portador de colite ulcerativa, porém a constatação de
determinada moléstia não implica necessariamente na existência de incapacidade laborativa,
como consta no laudo: “Além disso, ainda que houvesse a comprovação dessas patologias, as
mesmas não proporcionam , via de regra, incapacidade de forma ininterrupta, pois,
apresentam agudizações clínicas intercaladas com períodos de remissão da doença, mediante
adequado tratamento farmacológico e mudança dos hábitos de vida”.

12. Em regra geral, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial judicial, podendo
formar sua convicção com base em outras circunstancias ou fatos comprovados, ainda que
não alegados pela parte (art. 479 do Código de Processo Civil – CPC). Contudo, o laudo
pericial judicial constante dos autos, além de representar importante elemento de convicção,
produzido de maneira equidistante do interesse das partes, não ostenta qualquer tipo de
incongruência que justifique o afastamento, pelo julgador, das conclusões nele
inseridas. Ademais, de acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o
laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em principio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa há de prevalecer sobre o particular”.
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13. Ressalto, ainda, que, nos termos da Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização,
“o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.”.

14. Com base no exposto, VOTO por CONHEÇER do RECURSO de JOSÉ LUIS
VINHOSA LARANJA, e no MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença que julgou improcedentes os pedidos pela concessão dos benefícios por
incapacidade. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº 03). Publique-se. Intime-se. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000644330v5 e do código CRC e09c772b. 
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Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016538-44.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOSE LUIS VINHOSA LARANJA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHEÇER
do RECURSO de JOSÉ LUIS VINHOSA LARANJA, e no MÉRITO NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos pela concessão
dos benefícios por incapacidade. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº 03). Publique-se. Intime-
se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698523v2 e do código CRC ff5830a8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017559-89.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: VALDETE CLARINDO DOS SANTOS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-
DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO
LAUDO JUDICIAL SOBRE O PARTICULAR. SÚMULA 77 DA TNU. ANÁLISE DAS
CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. ENUNCIADO N° 8 DAS TR/ES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (Evento 61) VALDETE
CLARINDO DOS SANTOS, contra sentença (Evento 55) que julgou improcedente seu
pedido de concessão do benefício de auxílio doença com posterior conversão em
aposentadoria por invalidez, desde 12.07.2015, bem como o pagamento das parcelas
vincendas.

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega que: a) houve violação ao cerceamento do
direito de defesa ao negar a produção de prova oral; b) é necessária um novo laudo pericial
para elucidar a sua situação; c) se encontra incapaz para as atividades laborais devido à
amputação dos dedos 1º, 3º e 4º quirodáctilos esquerdos, e perda do movimento do
5ºquirodáctilos; d) é necessário realizar uma nova análise de suas condições pessoais e
sociais.

3. O INSS apresentou Contrarrazões ao Evento nº 64, pugnando pela manutenção da
sentença. 

4. É o Breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários, ora vindicados, estão previstos na
Lei de Prestação de Benefícios da Previdência Social, especificamente nos artigos 42 e 59,
que tratam da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, in verbis:
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Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.    

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

 

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os requisitos de forma sequencial, os quais são:
a. Preencher o período de carência de 12 meses; b. Ostentar a qualidade de segurado; c. Estar
acometido pela incapacidade laboral. A diferença entre um e outro, cinge-se, pois, à questão
da incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total e relativa, tendo o
lapso temporal a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do
requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será
total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais a capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. Pois bem. Em 09.08.2019 foi realizada perícia médica (Evento 43) por médico especialista
em ortopedia e traumatologia, Dr. Cristiano Felde Maia, onde foi constatada que a autora
possui uma lesão na mão esquerda já cicatrizada, tendo sido baseada sua avaliação em
anamnese, exame físico e com laudos médicos apresentados. Não ostentou exames com
imagens. O perito afirmou que, no momento da inspeção a autora apresentou a mão esquerda
com a ausência parcial do polegar (mantida parte proximal da falange proximal) e de falanges
distais de terceiro e quarto dedos, já cicatrizados. Aparentemente sem dor na palpação de
estruturas ósseas do punho e da mão. A movimentação do punha exibe ativa e passiva com a
limitação de flexão de terceiro, quarto e quinto dedos. Não apresenta alterações na
sensibilidade e nos territórios dos nervos radial, mediano e ulnar na mão. Obtém a força
muscular grau 05, o que é normal. Esclareceu ainda que a autora encontra-se adaptada e
possui atividade compatível com a lesão prévia. Por fim, destacou que não há incapacidade
para o labor habitual.   

8. Inicialmente, destaco que a decisão atacada foi fundamentada, tendo o juízo prolator da
sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de sua
convicção. A autora questiona que houve violação ao cerceamento de defesa ao negar a
produção de prova oral. No entanto, o indeferimento do pedido de produção de prova oral não
caracteriza cerceamento de defesa, pois no caso em questão, a comprovação do fato com a
prova pericial, equidistante das partes, e portanto, imparcial, leva a uma cognição exauriente
do magistrado sobre a situação colocada para julgamento. A insatisfação da parte autora em
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relação ao laudo pericial, afirmando que há controvérsia do diagnóstico apresentado,
pleiteando por uma nova elucidação da perícia não tem o condão de levar a um novo
convencimento do juiz, se a sua cognição já está estabelecida. Observa-se que durante o
exame pericial, foi avaliado o quadro clínico do autor, as limitações funcionais que a
enfermidade pode causar a existência ou não de incapacidade laborativa de forma temporária
ou definitiva, bem como eventual risco de agravamento do quadro clínico decorrente da
continuidade do exercício da atividade habitual, e todos os quesitos foram respondidos
tomando em consideração a atividade habitual exercida pela parte autora.

09. Em regra geral, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial judicial, podendo
formar sua convicção com base em outras circunstancias ou fatos comprovados, ainda que
não alegados pela parte (art. 479 do Código de Processo Civil – CPC). Contudo, o laudo
pericial judicial constante dos autos, além de representar importante elemento de convicção,
produzido de maneira equidistante do interesse das partes, não ostenta qualquer tipo de
incongruência que justifique o afastamento, pelo julgador, das conclusões nele
inseridas. Ademais, de acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o
laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em principio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa há de prevalecer sobre o particular”.

10. Ressalto, ainda, que, nos termos da Súmula n. 77 da Turma Nacional de Uniformização,
“o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.”.

11. Desse modo, entendo que não assiste razão à recorrente, em suas razões recursais, uma
vez que o robusto conjunto fático-probatório dos autos não justificam a modificação do
decisum definitivo, razão pela qual mantenho a sentença.

12. Com base no exposto, VOTO por CONHEÇER do RECURSO de VALDETE
CLARINDO DOS SANTOS, e no MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege.
Condeno a recorrente em honorários advocatícios, mas suspendo sua exigibilidade ante a
concessão de gratuidade de justiça (Evento nº 07). Publique-se. Intimem-se as partes. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com a
observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000631970v10 e do código CRC 450e9b65. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017559-89.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: VALDETE CLARINDO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS (OAB ES022175)
ADVOGADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS (OAB ES008887)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHEÇER
do RECURSO de VALDETE CLARINDO DOS SANTOS, e no MÉRITO NEGO-LHE
PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno a recorrente em honorários advocatícios, mas
suspendo sua exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça (Evento nº 07).
Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito
em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao
Juízo de origem, com a observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698525v2 e do código CRC db733e2f. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003098-12.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUCELIA BIANCHINI LAYBER (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-
DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. ATIVIDADE RURAL.
COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. ANÁLISE DAS
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS. SÚMULA Nº 7 DA TNU. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. Cuido de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL-INSS (Evento n° 32), contra sentença (Evento n° 24) que julgou procedente o
pedidos para condenar a Autarquia a conceder a autora JUCELIA BIANCHINI LAYBER o
benefício de aposentadoria por invalidez, bem como reconhecer a qualidade de segurada
especial.

2. Em suas razões recursais, o INSS alega: a) que o laudo pericial não constatou incapacidade
laborativa total e definitiva; b) que a autora não pode ser considerada segurada especial em
regime de economia familiar, uma vez que seu cônjuge exercia atividades urbanas; c) aduz
que a recorrente recebeu auxílio-doença entre 10.12.2015 e 25/08/2016 quando foi
considerada temporariamente incapaz.

3. Contrarrazões da parte autora (Evento nº 37) pugnando para que a sentença seja mantida. 

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários, ora vindicados, estão previstos na
Lei de Prestação de Benefícios da Previdência Social, especificamente nos artigos 42 e 59,
que tratam da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, in verbis:
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Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.    

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os requisitos de forma sequencial, os quais são:
a. Preencher o período de carência de 12 meses; b. Ostentar a qualidade de segurado; c. Estar
acometido pela incapacidade laboral. A diferença entre um e outro, cinge-se, pois, à questão
da incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total e relativa, tendo o
lapso temporal a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do
requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será
total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais a capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora do laudo pericial judicial lavrado e a constatação da qualidade de segurada especial.

8. O Juiz sentenciante julgou totalmente procedente a demanda por entender que a autora faz
jus ao benefício pleiteado, tendo em vista o cumprimento dos requisitos necessários para
tanto, como se verifica nos trechos ora transcritos da sentença, ipsis litteris:

[...]

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia ao perito judicial, o expert
constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é portadora de
lesões no ombro e neoplasia maligna da mama, não especificada, apresentando incapacidade
parcial e permanente desde 04/08/2015.

Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial. O STJ possui
jurisprudência pacífica quanto à necessidade do magistrado levar em consideração os”[...]
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial
apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”, conforme se infere do
seguinte precedente (grifo nosso):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DOS
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CONSIDERAÇÃO DOS
ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO
SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA
PERICIAL. [...]III - Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a
concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos
no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do
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segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade
parcial para o trabalho (AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 14/11/2014).

[...](AgRg no AREsp 35.668/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

Sendo assim, considerando a idade da parte autora (51 anos), a sua profissão (lavradora), a
sua instrução (ensino fundamental incompleto) e as doenças que lhe acometem e em especial a
duração das suas limitações, é de se reconhecer que as chances de reintegração ao mercado
de trabalho são ínfimas, reconhecendo-se, pois, a incapacidade total e definitiva. No mesmo
sentido, AC 595186/SE do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Ressalto que o INSS teve oportunidade de reabilitar a parte autora durante os mais de 3 anos
em que manteve contato com as limitações apresentadas, mas não promoveu qualquer ato
tendente à reabilitação, o que denota a impossibilidade fática dessa reabilitação

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do CNIS juntado, tem-se que a parte autora gozou auxílio doença entre 10/12/2015 e
25/08/2016. Portanto, reconheço a qualidade de segurado da autora em 04/08/2015 - DII
firmada pelo perito.

Sendo assim, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez desde o dia
imediatamente posterior à cessação do benefício acima listado.

Do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, à parte
autora com DIB em 26/08/2016 e com DIP na presente data.

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 254



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 72/133

5003098-12.2018.4.02.5002 500000663987 .V7 JES51433© JES7056

impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

A correção monetária deverá ser calculada com base nos índices oficiais de remuneração da
caderneta de poupança (TR), tendo decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux e publicada em
25/09/2018 que deu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra acórdão
proferido no RE 870.947/SE. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do
art. 1º F da Lei 9.494/97.

Não sendo apresentado recurso ou após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o INSS
para apresentar o cálculo dos valores devidos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, na forma do artigo 17, da Lei
10.259/2001, dando-se vista às partes após a conferência do mesmo.

Após o depósito dos valores, intime-se a parte autora para o seu levantamento, em seguida,
dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

9. Pois bem. Em 13.02.2019 foi designada perícia por médica perita judicial, Drª Isabella
Lúcio Louzada, e concluiu que, foram constatados sinais de incapacidade parcial e definitiva,
onde afirmou no laudo que a parte autora apresentou alterações importantes ao exame físico e
aos documentos médicos. Vejamos alguns apontamentos feitos pela perita (Evento nº 14):

Quesitos do INSS:

3- Causa provável da doença\moléstia\incapacidade:

LESÃO NO OMBRO: devido movimento repetitivo

Ca de mama: Devido a linfadenectomia axilar.

6-Doença\moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do ultimo
trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se
baseou a conclusão.

Sim. Está incapacitada para atividade na roça.

7-Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza
permanente ou temporária? Parcial ou total?
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Incapacidade parcial definitiva.

11-É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do
benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justifica
apontando os elementos para está conclusão.

Sim. Esta incapaz.

10. Ora, não verifico no laudo pericial a existência de vício quanto à incapacidade parcial e
definitiva, alegada pela Autarquia, uma vez que a perita explicou minuciosamente as
patologias que a parte autora possui (M75. Lesões do ombro e C50.9 - Neoplasia maligna da
mama), bem como observou as alterações nos exames físicos e demais documentos médicos,
o que usou para chegar a sua conclusão.

11. Em análise da controvérsia quanto à qualidade de segurada especial da parte autora, está
devidamente comprovada nos autos, pois a própria Autarquia reconheceu a sua qualidade de
segurada quando deferiu, administrativamente, seu benefício de auxílio doença de 10/12/2015
a 25/08/2016 por ser trabalhadora rural.

12. Ressalto que, o diagnostico das patologias acometidas pela parte autora, a habilitação
profissional de lavradora, o qual exige esforço físico, a idade atual de 51  (cinquenta e um)
anos, e apenas o ensino fundamental incompleto, é de se reconhecer que as chances de
reintegração ao mercado de trabalho são ínfimas, o que resulta na incapacidade social e
econômica. Na esteira de entendimento consolidado o STJ – Segunda Turma, em decisão
proferida do AREsp n° 1348227/PR, pelo voto do Relator Ministro Francisco Falcão, se
posicionou ao conceder em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado o benefício de incapacidade. Assim, transcrevo a Ementa do julgado
mencionado, verbis:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS,
PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE
VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO
DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA
N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a
questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido,
caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.
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III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da
aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho
habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento
jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez
deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas
tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015;
AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015,
DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada,
o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial
diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/12/2018, DJe 14/12/2018).

 

13. Com relação ao critério de correção monetária utilizado no momento da condenação, o
STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que “a TR
se revela inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda,
em 03.10.2019, no RE 870.947, foi reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice
a ser aplicado na atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a
contar de junho de 2009 em diante, expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão
do STF, ainda afastou a tese do INSS de que o IPCA-e (utilizado para benefícios assistenciais)
e o INPC (aplicável aos benefícios previdenciários) só deveriam ser adotados a contar de
2017 (data do julgamento de mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de modulação
dos efeitos realizado nos autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral. Dessa forma, a
declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por completo a aplicação
da Taxa Referencial (TR).
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14. Em se tratando aqui de benefício previdenciário, aplica-se o INPC, índice de correção
monetária eleito pelo art. 41-A da Lei n. 8.213/1991 (com a redação da Lei n. 11.430, de 26
de dezembro de 2006) para reajustar os benefícios previdenciários, e não o IPCA-e, como fora
determinado na sentença.

15. Concluo, portanto, que a sentença deve ser alterada no que diz respeito ao critério de
correção monetária (INPC) e para estabelecer a DCB fixa em 45 dias corridos após a
intimação do presente julgado, cabendo à autora solicitar a prorrogação administrativamente,
caso ainda permaneça incapacitada.

16. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, fixando a DCB em 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a
intimação do presente julgado e alterando de ofício o critério de correção monetária para o
INPC. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que sua
alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368, STJ,
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em 15.08.2017, DJE
22.08.2017). Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito
em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao
Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000663987v7 e do código CRC 923ea90a. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003098-12.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUCELIA BIANCHINI LAYBER (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRESSA MARIA TRAVEZANI LOVATTI (OAB ES013398)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a DCB em
45 (quarenta e cinco) dias corridos após a intimação do presente julgado e alterando de ofício
o critério de correção monetária para o INPC. A matéria relativa à correção monetária é de
ordem pública, de modo que sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in
pejus (REsp 1.673.368, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva,
julgamento em 15.08.2017, DJE 22.08.2017). Sem condenação em custas e honorários, ante o
provimento do recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de
recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais,
remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698527v2 e do código CRC f4be61c8. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005115-84.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JAIANE CREICE MORAES DO NASCIMENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 
FIXAÇÃO DA DCB. TEMA 164 DA TNU. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO
DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado parcialmente procedente os pedidos condenando o INSS a concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 15/08/2019 e com
DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão; (ii) que a sentença deverá ser reformada, fixando-se a DCB na forma do § 9º do
art. 60 da Lei 8.213/1991, incluído pela Lei 13.457/2017 (120 dias contados da data de
concessão/reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação
perante o INSS), ou outro prazo razoável, desde que fixado no laudo do perito judicial.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 40), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com efeito, como o perito foi categórico em afirmar em seu parecer que a autora padecia
de uma incapacidade parcial e temporária (evento n. 14), merecem prosperar as alegações da
Autarquia, fazendo-se necessário fixar a DCB (Tema 164 da TNU), verbis:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
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Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017,
convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;
c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com
garantia de pagamento até a realização da perícia médica".

6. Assim, a fixação de um prazo para a cessação do benefício não se afigura inconstitucional,
pois o segurado tem o direito de solicitar a prorrogação do benefício perante o INSS, caso
ainda se encontre incapacitado. Para que não haja prejuízo à autora, que pode solicitar a
mencionada prorrogação nos 15 (quinze) dias que antecedem a data marcada para a cessação
do benefício, e, qualquer que seja a data agendada para a realização da perícia, será mantido o
pagamento, esta Turma tem entendido por estabelecer a cessação do benefício em 45 dias
corridos após a intimação do presente julgado.

7. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)
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8. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, fixando a DCB em 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a intimação
do presente julgado e reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em
verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução, com
observância do artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000659182v4 e do código CRC fc48ce6b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005115-84.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JAIANE CREICE MORAES DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: ANA CLAUDIA ARTHUR BETINI (OAB ES028673)
ADVOGADO: GUILHERME DE PAULA VIEIRA (OAB ES028676)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, fixando a DCB em 45
(quarenta e cinco) dias corridos após a intimação do presente julgado e reduzindo de R$
500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.
Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para
liquidação e execução, com observância do artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as
partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698539v2 e do código CRC 432da1c7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001959-88.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSIEL DA COSTA LIMA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
FIXAÇÃO DA DCB. TEMA 164 DA TNU. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado parcialmente procedente os pedidos condenando o INSS a estabelecer o
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, desde a DER em 08/03/2019, com
DIP na presente, devendo ser mantido, independentemente de requerimento de prorrogação,
até a constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada em sede
administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano contado da data da perícia
médica, realizada em 25/07/2019, ou até a conclusão de programa de reabilitação.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais que a referida decisão judicial não
considerou inconstitucional a obrigação do segurado de requerer a prorrogação do auxílio-
doença antes do término dos 120 dias, mas somente determinou que nos procedimentos de
concessão de auxílio-doença, uma vez apresentado pelo segurado pedido de prorrogação, o
INSS mantenha o pagamento do benefício até o julgamento administrativo do pedido após a
realização de novo exame pericial. Deste modo, pugna pela reforma da sentença.

3. Sem contrarrazões da parte autora.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com efeito, como o perito foi categórico em afirmar em seu parecer que a parte autora
padecia de uma incapacidade total temporária (evento n. 12, quesito 7). Ao quesito 16 do
laudo pericial, foi questionado se era possível estimar qual tempo e o eventual tratamento
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necessário para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho
ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade), o perito respondeu "12 meses".
Deste modo, merecem prosperar as alegações da Autarquia, fazendo-se necessário fixar a
DCB (Tema 164 da TNU), verbis:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida
na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;
c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia
de pagamento até a realização da perícia médica".

6. Assim, a fixação de um prazo para a cessação do benefício não se afigura inconstitucional,
pois o segurado tem o direito de solicitar a prorrogação do benefício perante o INSS, caso
ainda se encontre incapacitado. Para que não haja prejuízo à autora, que pode solicitar a
mencionada prorrogação nos 15 (quinze) dias que antecedem a data marcada para a cessação
do benefício, e, qualquer que seja a data agendada para a realização da perícia, será mantido o
pagamento, esta Turma tem entendido por estabelecer a cessação do benefício em 45 dias
corridos após a intimação do presente julgado. 

7. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, fixando a DCB em 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a intimação
do presente julgado. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
Juízo de origem, para liquidação e execução, com observância do artigo 1008, CPC.
Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000661947v4 e do código CRC 53d1a8b2. 
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Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001959-88.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSIEL DA COSTA LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, fixando a DCB em 45
(quarenta e cinco) dias corridos após a intimação do presente julgado. Custas ex lege. Sem
condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução, com observância do artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-
se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698543v2 e do código CRC 6cec3185. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001702-63.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
FIXAÇÃO DA DCB. TEMA 164 DA TNU. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado parcialmente procedente os pedidos condenando o INSS a restabelecer
o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6263387959), desde a
cessação indevida, com DIP na presente, somente podendo ser cessado após a constatação da
plena capacidade por perícia realizada independentemente de requerimento do segurado, ou
conclusão do procedimento de reabilitação.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais que a referida decisão judicial não
considerou inconstitucional a obrigação do segurado de requerer a prorrogação do auxílio-
doença antes do término dos 120 dias, mas somente determinou que nos procedimentos de
concessão de auxílio-doença, uma vez apresentado pelo segurado pedido de prorrogação, o
INSS mantenha o pagamento do benefício até o julgamento administrativo do pedido após a
realização de novo exame pericial. Deste modo, pugna pela reforma da sentença.

3. Contrarrazões da parte autora (evento nº 35), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com efeito, como o perito foi categórico em afirmar em seu parecer que a autora padecia
de uma incapacidade total temporária (evento n. 13). Ao quesito 16 do laudo pericial, foi
questionado se era possível estimar qual tempo e o eventual tratamento necessário para que o
periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual
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(data de cessação da incapacidade), o perito respondeu que "6 meses". Deste modo, merecem
prosperar as alegações da Autarquia, fazendo-se necessário fixar a DCB (Tema 164 da TNU),
verbis:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida
na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;
c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia
de pagamento até a realização da perícia médica".

6. Assim, a fixação de um prazo para a cessação do benefício não se afigura inconstitucional,
pois o segurado tem o direito de solicitar a prorrogação do benefício perante o INSS, caso
ainda se encontre incapacitado. Para que não haja prejuízo à autora, que pode solicitar a
mencionada prorrogação nos 15 (quinze) dias que antecedem a data marcada para a cessação
do benefício, e, qualquer que seja a data agendada para a realização da perícia, será mantido o
pagamento, esta Turma tem entendido por estabelecer a cessação do benefício em 45 dias
corridos após a intimação do presente julgado. 

7. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, fixando a DCB em 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a intimação
do presente julgado. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
Juízo de origem, para liquidação e execução, com observância do artigo 1008, CPC.
Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000661681v4 e do código CRC f01a6d86. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001702-63.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR (OAB ES009223)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, fixando a DCB em 45
(quarenta e cinco) dias corridos após a intimação do presente julgado. Custas ex lege. Sem
condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução, com observância do artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-
se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698545v2 e do código CRC b96de8a8. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001292-05.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
 FIXAÇÃO DA DCB. TEMA 164 DA TNU. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado parcialmente procedente os pedidos condenando o INSS a concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 04/07/2018 e com
DIP na presente, devendo ser mantido até a constatação da plena capacidade por perícia
realizada independentemente de requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de
reabilitação.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais que a referida decisão judicial não
considerou inconstitucional a obrigação do segurado de requerer a prorrogação do auxílio-
doença antes do término dos 120 dias, mas somente determinou que nos procedimentos de
concessão de auxílio-doença, uma vez apresentado pelo segurado pedido de prorrogação, o
INSS mantenha o pagamento do benefício até o julgamento administrativo do pedido após a
realização de novo exame pericial. Deste modo, pugna pela reforma da sentença.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 39), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com efeito, como o perito foi categórico em afirmar em seu parecer que a parte autora
padecia de uma incapacidade parcial e temporária (evento n. 17, quesito 7), merecem
prosperar as alegações da Autarquia, fazendo-se necessário fixar a DCB (Tema 164 da TNU),
verbis:
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Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida
na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;
c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia
de pagamento até a realização da perícia médica".

6. Assim, a fixação de um prazo para a cessação do benefício não se afigura inconstitucional,
pois o segurado tem o direito de solicitar a prorrogação do benefício perante o INSS, caso
ainda se encontre incapacitado. Para que não haja prejuízo à autora, que pode solicitar a
mencionada prorrogação nos 15 (quinze) dias que antecedem a data marcada para a cessação
do benefício, e, qualquer que seja a data agendada para a realização da perícia, será mantido o
pagamento, esta Turma tem entendido por estabelecer a cessação do benefício em 45 dias
corridos após a intimação do presente julgado. 

7. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, fixando a DCB em 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a intimação
do presente julgado. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
Juízo de origem, para liquidação e execução, com observância do artigo 1008, CPC.
Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000661931v5 e do código CRC f7303198. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001292-05.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO ALVES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: VINICIUS LUDGERO FERREIRA (OAB ES026756)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, fixando a DCB em 45
(quarenta e cinco) dias corridos após a intimação do presente julgado. Custas ex lege. Sem
condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução, com observância do artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-
se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
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RECURSO CÍVEL Nº 5002065-50.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL DIAZ (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a  manutenção do benefício
previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (NB 5061369846), com prazo
indefinido, retirando o a situação de “recebendo mensalidade de recuperação”.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão.

3. Sem contrarrazões da parte autora.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
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ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

6. Acerca da matéria devolvida em razões recursais, assevero que o STJ entendeu por:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL. JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1º-F
DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.
CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS 1.495.146/MG, 1.495.144/RS E 1.492.221/PR.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.

1. A questão a ser revisitada diz respeito à incidência do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sobre a condenação imposta à Fazenda
Pública previdenciária.

2. A Primeira Seção do STJ concluiu o julgamento dos recursos especiais submetidos ao
regime dos recursos repetitivos, que tratam da questão relativa à aplicabilidade do
artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins
de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora ? REsp
1.495.146/MG, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.492.221/PR, todos da Relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques.

3. Para o presente caso, isto é, condenações judiciais de natureza previdenciária,
incide o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. No
período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, devem ser aplicados os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

4. No tocante aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, consoante artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009.
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5. A pretensão recursal contraria o que foi decidido pela Primeira Seção do STJ, razão
pela qual a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1452520/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

7. Nesse sentido, observo que o STF na sessão de julgamento do tema 810, em 20/09/2017
asseverou que a TR revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina, devendo ser observado o IPCA para as demandas assistenciais e INPC para as
previdenciárias, ao passo que os juros de mora, desde a citação, será consoante índices
previstos no art. 1º-F da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência. Deste modo, deverá ser
reformada a sentença no que se refere ao índice de correção monetária para ser aplicado o
INCP.

8. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais)
o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela e determinando a aplicação do INCP como critério de
correção monetária. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
Juízo de origem, para liquidação e execução, ex vi, artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-
se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000666074v4 e do código CRC 27e84ab5. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002065-50.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GABRIEL DIAZ (AUTOR)
ADVOGADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO (OAB ES009734)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00
(quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em
razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela e determinando a
aplicação do INCP como critério de correção monetária. Custas ex lege. Sem condenação em
verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução, ex vi, artigo
1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698549v2 e do código CRC 4c3340d6. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002116-61.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS BRAGA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado parcialmente procedente os pedidos condenando o INSS a
manutenção do benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB
em 03/01/2019.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão.

3. Sem contrarrazões da parte autora.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
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ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

6. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais)
o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-
se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução, ex vi, artigo 1008, CPC. Publique-
se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000666056v5 e do código CRC 5e4331fe. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002116-61.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS BRAGA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO VERÍSSIMO DE SOUZA (OAB ES025347)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00
(quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em
razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege.
Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução, ex vi, artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698551v2 e do código CRC 1ad68682. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001953-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO SEBASTIAO AREAS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a manutenção do benefício
previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (NB 1249020104), com prazo
indefinido, retirando o a situação de “recebendo mensalidade de recuperação”.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 34), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
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ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

6. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais)
o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, remetam-
se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução, ex vi, artigo 1008, CPC. Publique-
se. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000666046v4 e do código CRC 93ab54dd. 
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Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001953-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO SEBASTIAO AREAS (AUTOR)
ADVOGADO: WEBERSON RODRIGO POPE (OAB ES019032)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00
(quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em
razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege.
Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução, ex vi, artigo 1008, CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698553v2 e do código CRC 20ac2202. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000872-31.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ELOY RATUNDE (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-
DOENÇA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DO
LAUDO JUDICIAL SOBRE O PARTICULAR. ENUNCIADO N° 8 DAS TR/ES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado interposto pela parte autora (evento nº 32), Senhor ELOY
RATUNDE, contra sentença (Evento nº27) que julgou improcedente seu pedido de concessão
do benefício de auxílio doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, bem
como o pagamento dos atrasados corrigidos, além do acréscimo de 25% do valor da
aposentadoria por invalidez.

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega: a) que o laudo pericial deve ser declarado
nulo em razão da incompletude, das contradições internas e conflitos com os demais
elementos dos autos; b) que há incapacidade laboral, a contrario sensu do que consta no
laudo.

3. Contrarrazões do INSS (Evento nº 36) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Ausentes questões preliminares e presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço do recurso. Passo agora à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários, ora vindicados, estão previstos na
Lei de Prestação de Benefícios da Previdência Social, especificamente nos artigos 42 e 59,
que tratam da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, in verbis:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.    
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Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os requisitos de forma seqüencial, os quais são:
a. Preencher o período de carência de 12 meses; b. Ostentar a qualidade de segurado; c. Estar
acometido pela incapacidade laboral. A diferença entre um e outro, cinge-se, pois, à questão
da incapacidade laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total e relativa, tendo o
lapso temporal a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do
requerimento ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será
total e absoluta, de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o
trabalhador não tenha mais a capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora e a qualidade de segurado para conceder o auxílio-doença e/ou aposentadoria por
invalidez.

8. O Juiz sentenciante julgou improcedente a demanda por entender que a autora não possui a
incapacidade para o exercício de suas atividades laborativas habituais, como segue alguns
trechos da sentença:

[...]

A perita médica judicial diagnosticou espondiloartrose e abaulamento discal na coluna
lombar (Evento 16, LAUDO1) e concluiu que “conforme avaliação pericial a parte
autora apresenta a patologia descrita, mas não apresenta incapacidade ou redução de
sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações significativas ao
exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa
forma, concluo que não há incapacidade laborativa”.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade
que autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos documentos suficientes
capazes de infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que
a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer
dos benefícios por incapacidade pleiteados. Em que pese à impugnação apresentada
pela parte autora no Evento 25, PET1, a perícia médica judicial, submetida ao
contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado
por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação aos documentos particulares
juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
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capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça
Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus a parte autora ao benefício
previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua
análise, tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a
ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou
não de segurado da parte autora.

No caso em tela, a parte autora pleiteia também o acréscimo de 25% ao valor da
aposentadoria por invalidez. Todavia, vale ressaltar que, conforme aduz o artigo 45 da
Lei nº 8.213/91, a concessão do acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por
invalidez é devida em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da
assistência permanente de outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos, bem
como o expert, no laudo pericial judicial, não indicou tal possibilidade.

Em relação ao pedido de danos morais, não restou configurada qualquer ofensa à
personalidade da parte autora, nem demonstrado nenhum ato ilegal ou arbitrário
praticado pela Autarquia Previdenciária que a tivesse exposto a situação vexatória,
razão pela qual não há que se falar em danos desta natureza.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

9. Pois bem em 30.11.2018 foi designada perícia por médica perita judicial, Dr.ª Geneviévi
Rosa de Souza, e concluiu que, não foram constatados sinais de incapacidade laborativa,
afirmou que a parte autora possui a patologia, mas não apresenta incapacidade ou redução da
capacidade para o labor, pois não há alterações significativas ao exame físico e aos
documentos médicos que chegassem a impedir, estando assim apto ao trabalho. Vejamos
alguns apontamentos feitos pela perita (evento n° 16):

QUESITOS DO JUÍZO.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o
agente de rico ou agente nocivo causador.

• Não.
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5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo,
circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica
e/ou hospitalar.

• Não.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício
do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os
elementos nos quais se baseou a conclusão.

• Não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou
atividade habitual, após realização de exame clínico / físico (avaliação de mobilidade,
força, reflexos e do sistema osteoarticular, cardiovascular e respiratório), avaliação dos
laudos médicos e exames.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é
de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

• Não se encontra incapaz.

 

10. Esclareço que, não verifico a existência da incompletude do laudo alegada pela parte
autora, pois a perita explicou os detalhes das moléstias que possui, bem como o procedimento
que usou para chegar a sua conclusão. Do mesmo modo, não verifico a existência de
contradições com os demais elementos de prova dos autos, uma vez que a perita reconhece os
diagnósticos de Espondiloartrose (CID: M47.8), e abaulamento discal na coluna lombar (CID:
M51); não obstante, a constatação de determinada moléstia não implica necessariamente na
existência de incapacidade laborativa, devendo ficar provado o alegado, seja por meio da
prova pericial, seja pela prova documental utilizada pelo requerente, considerando que o ônus
da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/2015).
Tampouco há ontradição quando a perita alega que o autor deve fazer tratamento, eis que este
acompanhamento objetiva manter o quadro estabilizado, tal como fora verificado no momento
do exame pericial, evitando o agravamento dos problemas (Item 16 do Laudo Pericial –
Evento nº 16).

11. Em regra geral, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial judicial, podendo
formar sua convicção com base em outras circunstancias ou fatos comprovados, ainda que
não alegados pela parte (art. 479 do Código de Processo Civil – CPC). Contudo, o laudo
pericial judicial constante dos autos, além de representar importante elemento de convicção,
produzido de maneira equidistante do interesse das partes, não ostenta qualquer tipo de
incongruência que justifique o afastamento, pelo julgador, das conclusões nele
inseridas. Ademais, de acordo com o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o
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laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo
juízo é, em principio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa há de prevalecer sobre o particular”.

12. Na esteira de entendimento consolidado acima, a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do
Sul, em decisão proferida do RC n° 5019485-98.2019.4.04.7108, pelo didático voto Relator
MM. Juiz Federal, Dr. Fernando Zandoná, se posicionou nesta linha, ao negar provimento na
ausência de incapacidade pela concessão do benefício pleiteado. Trago à baila o mencionado
julgado, verbis:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-
DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS.
BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. Nas ações em que se postula a concessão de benefícios por incapacidade o julgador
firma sua convicção, via de regra, por meio da prova técnica, que é a pericial, sendo o
perito judicial aquele da confiança do Juízo, imparcial e equidistante do interesse das
partes, não havendo justo motivo para simplesmente se preterir as suas conclusões,
submetidas que estão ao crivo do contraditório, em favor daquelas exaradas por
médicos particulares dos litigantes, devendo ser relembrado que é precisamente a
existência de opiniões médicas contrapostas - a dos médicos assistentes do segurado e a
do corpo de peritos da autarquia - que justifica a designação de perícia com
profissional isento e imparcial, sendo que suas conclusões somente podem ser
infirmadas acaso cabalmente demonstrada, com base em robustos elementos técnicos, a
impropriedade de seu parecer.

2. Não se pode confundir a simples existência de doenças com a de efetiva incapacidade
que da moléstia eventualmente decorre, a qual, e somente ela, dá ensejo à concessão
dos benefícios previdenciários por incapacidade.

3. "O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não
reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual" (Súmula n. 77
da TNU).

4. Da análise do conjunto probatório formado nos autos, evidenciou-se a ausência de
incapacidade laboral do segurado ao desempenho de suas atividades habituais, sendo
indevida a concessão dos benefícios requeridos.

5. Recurso desprovido.

14. Em suma, entendo que não assiste razão a autora em suas razões recursais apresentadas,
uma vez que não houve elementos probatórios que justificassem sua modificação quanto a
nulidade da laudo pericial, razão pela qual mantenho a sentença pelos seus próprios
fundamentos, ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.
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15. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso inominado interposto, mas, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedentes os
pedidos pela concessão dos benefícios por incapacidade. Condeno o recorrente, Senhor Eloy
Ratunde, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, os quais têm sua cobrança suspensa pela concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita (evento nº 04), ex vi §3º, artigo 98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as
partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado, certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000658111v8 e do código CRC ddd2f1bd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000872-31.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ELOY RATUNDE (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso inominado interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença que julgou improcedentes os pedidos pela concessão dos benefícios por
incapacidade. Condeno o recorrente, Senhor Eloy Ratunde, ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança
suspensa pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (evento nº 04), ex vi
§3º, artigo 98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de
recurso, com o trânsito em julgado, certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais,
remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698561v2 e do código CRC c10c9844. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 0018444-47.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARILENE SOUZA DO CARMO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO
PERICIAL JUDICIAL. ENUNCIADO Nº 113 DO FONAJEF. DII FIXADA NA DATA
DO EXAME PERICIAL. NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE NA DATA DO
REQUERIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELO INSS. PRIMEIRO RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO EM
RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Cuido de Recursos Inominados interpostos pela parte autora e pelo INSS contra sentença
(Evento nº 58) que julgou procedente o pedido para conceder o beneficio de aposentadoria
por invalidez à autora desde a data da perícia judicial (06.12.2017, fl.75), com o acréscimo de
25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, sob o fundamento de que somente ficou comprovada
a existência de incapacidade na data da perícia judicial, não havendo como o pagamento
retroagir à data do indeferimento do benefício de auxílio-doença (DER em 01.09.2015).

2. Em suas razões recursais (Evento nº 84), a autora pretende a reforma do pronunciamento no
que tange à data de início de incapacidade (DII), pleiteando que o pagamento da
aposentadoria retroaja ao ano de 2015, data do requerimento administrativo realizado. Alega
que os documentos acostados aos autos comprovam as razões do inconformismo, existindo
provas hábeis e concretas no sentido de que já estava incapaz na data do indeferimento
administrativo ou, ao menos, um ano antes da data da perícia judicial, conforme observado
pelo perito. Já o INSS interpôs 02 (dois) recursos: no primeiro deles pleiteia a aplicação do
art. 1ºF da Lei 9.494/97 como critério de correção monetária até a data do julgamento do RE
870.947. No segundo, acrescenta que o pronunciamento concedeu benefício previdenciário à
autora no mesmo período em que a requerente percebia remuneração por atividade laboral
(vide extrato do CNIS juntado aos autos que informa vínculo aberto com última remuneração
em fev./2018). Alternativamente, requer seja aplicado o art. 1ºF da Lei 9.494/97 como critério
de correção monetária.

3. Contrarrazões do INSS juntada ao Evento nº 85. Sem contrarrazões da autora ao recurso
inominado do INSS, apesar de devidamente intimada (Evento nº 90).
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4. É o breve relatório. 

5. Em análise aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, verifica-se
que o primeiro recurso interposto pelo INSS (Evento nº 65) encontra-se apto ao julgamento de
mérito pretendido, assim como o recurso interposto pela parte autora. Contudo, o segundo
recurso interposto pelo INSS não pode ser conhecido (Evento nº 85), uma vez que não
obedece ao requisito intrínseco de admissibilidade da inexistência de fatos
extintivos/impeditivos do poder de recorrer. No caso, como o INSS já havia interposto recurso
inominado antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela parte autora –
que não foram acolhidos – operou-se a chamada preclusão consumativa, pela qual a parte não
pode exercer novamente o direito pretendido, por já tê-lo exercido anteriormente. Somente
haveria a possibilidade de aditar as razões de recurso caso os embargos de declaração fossem
julgados procedentes, com base no art. 1.024, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. Assim, passo à análise do mérito recursal do recurso inominado da autora, para então
analisar as razões do INSS juntadas ao Evento nº 65.

VOTO

7. Pois bem. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por
invalidez e auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

8. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.
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9. Resumidamente, a autora tem por atividade habitual a de telefonista, tendo pleiteado o
benefício de auxílio-doença perante a Autarquia em 01.09.2015 (NB 611.684.520-0), sendo o
pedido indeferido em razão da não constatação de incapacidade laborativa.

10. Em perícia designada pelo juízo com médico especialista em Ortopedia, realizada em
06.12.2017, constatou-se que “ao exame, a autora apresentava paresia em membros
inferiores, déficit de força em membros superiores e inferiores, quadro brando de atrofia
muscular, não conseguia permanecer em ortostase. Edema importante em MMII, dermatite
ocre e desvio angular externo dos dedos dos pés. Em uso de cadeira de rodas motorizada”.
Naquela ocasião, o perito foi categórico em afirmar que a incapacidade da autora, no
momento do exame pericial, era total e definitiva, em virtude das dificuldades de locomoção
apresentadas. Consignou no laudo que há exames particulares indicando que houve piora do
quadro há pelo menos 01 (um) ano da perícia (2016).

11. Considero que não há como retroagir o pagamento do benefício à data do requerimento
administrativo (2015). Ainda que alguns laudos datados de 2015 se inclinem para a
constatação de certo grau de limitação, considero que a incapacidade para o labor só ficou
comprovada a partir da realização do exame pericial. Encontrando-se o parecer pericial coeso
e preciso em seus termos, e considerando a relação de confiança, a imparcialidade e a
tecnicidade da perícia judicial, entendo que não há motivos para invalidá-la. Tendo em vista
haver indícios de que a incapacidade sobreveio por agravamento dos problemas Ortopédicos
no ano de 2016; que o perito judicial não fixou expressamente a DII; e que não houve
requerimento administrativo neste ano, entendo por manter a DIB na data da perícia judicial,
nos moldes do Enunciado nº 113 do FONAJEF: “Quando o perito médico judicial não
conseguir fixar a data de início da incapacidade, de forma fundamentada, deve-se considerar
para tanto a data de realização da perícia, salvo a existência de outros elementos de
convicção”.

12. Assim, entendo que não merece acolhida a pretensão da autora.

13. Com relação ao pleito do INSS, o STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o
RE 870.947/SE, decidindo, que “a TR se revela inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi
reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a contar de junho de 2009 em diante,
expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do
INSS de que o IPCA-e (utilizado para benefícios assistenciais) e o INPC (aplicável aos
benefícios previdenciários) só deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do julgamento de
mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos realizado nos
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autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração de
inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por completo a aplicação da Taxa
Referencial (TR).

14. Em se tratando aqui de benefício previdenciário, aplica-se o INPC, índice de correção
monetária eleito pelo art. 41-A da Lei n. 8.213/1991 (com a redação da Lei n. 11.430, de 26
de dezembro de 2006) para reajustar os benefícios previdenciários e já adotado pelo Manual
de Cálculos de Cálculos desta Justiça desde o ano de 2013, de maneira que o recurso do INSS
não deve prosperar.

15. Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pela recorrente 
MARILENE SOUZA DO CARMO, mas no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a DIB na data do laudo pericial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua
cobrança restringida pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº
58). Da mesma forma, voto por CONHECER do recurso interposto pelo INSS ao Evento
nº 65, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença no que
tange ao critério de correção monetária. Condeno o recorrente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-
se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado
pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000631028v5 e do código CRC 0ed948da. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 14/7/2020, às 18:41:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 0018444-47.2016.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARILENE SOUZA DO CARMO (AUTOR)
ADVOGADO: RODOLPHO PANDOLFI DAMICO (OAB ES016789)
ADVOGADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA (OAB ES017058)
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE DA COSTA DIAS (OAB ES017157)
ADVOGADO: AUGUSTO CARLOS LAMÊGO JÚNIOR (OAB ES017514)
ADVOGADO: GABRIELA TORRES MAPA (OAB ES020833)
ADVOGADO: EMERSON ARAÚJO DE JESUS (OAB ES022404)
ADVOGADO: VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES CUNHA (OAB ES024070)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela recorrente MARILENE SOUZA DO CARMO, mas no MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a DIB na data do laudo pericial. Condeno a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os
quais têm sua cobrança restringida pela concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita (Evento nº 58). Da mesma forma, voto por CONHECER do recurso interposto pelo
INSS ao Evento nº 65, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
no que tange ao critério de correção monetária. Condeno o recorrente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-
se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de
origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 14 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000707418v2 e do código CRC f9851e94. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 14/7/2020, às 18:41:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 0004224-23.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ILIANES MARIA GUARNIER (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA NO
LAUDO PERICIAL. ARTIGO 42, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 8.213/1991.
AGRAVAMENTO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE. DII FIXADA NA DATA DA
LAVRATURA DO LAUDO PERICIAL. ENUNCIADO Nº 08 DAS TURMAS
RECURSAIS DO ES. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ À AUTORA COM DIB NA DII.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 60) interposto pela parte autora, atualmente com
60 (sessenta) anos, contra sentença (Evento nº 55) que julgou improcedentes os pedidos para
condenar o INSS a conceder o auxílio-doença, ou, ainda, para implantar o benefício de
aposentadoria por invalidez à parte autora, sob o fundamento de que a incapacidade é
preexistente à filiação da requerente ao RGPS.

2. Em suas razões recursais, a recorrente alega: (i) que ainda que a autora apresentasse as
moléstias desde o ano de 1994, a incapacidade decorreu de agravamento destas; (ii) que o
agravamento se deu, sobretudo, em razão da idade da autora. Nesse sentido, mostra
irresignação com o pronunciamento, pleiteando a reforma da sentença para que sejam
concedidos os benefícios por incapacidade.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 67) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91:
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Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da DII da autora.

8. Pois bem. A autora pleiteou o auxílio-doença, NB 618.764.238-8 em 29.05.2017, devido a
problemas neurológicos. O benefício foi indeferido porque a perícia administrativa não
reconheceu incapacidade. Vejamos as observações do perito:

- Perícia administrativa realizada em 18.07.2017:
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9. Em perícia designada com médica especialista em Medicina do Trabalho, realizada em
10.05.2018, a perita identificou incapacidade total e definitiva para a atividade de costureira,
considerando inviável a reabilitação profissional, nos seguintes termos “Considerando a
atividade laborativa de costureira que a pericianda exercia, o exame atual mostra grande
dificuldade para que ele continue trabalhar em tal função, pois devido à dinâmica do seu
oficio os tremores e dores são incompatíveis com os movimentos que a pericianda deve
realizar como costureira. Não sendo, portanto possível o desempenho de suas atividades
como costureira. A reabilitação profissional para a autora mostra-se igualmente dificultosa,
considerando a idade e o grau de instrução, além é claro da patologia apresentada que
mesmo para atividade administrativa representa um importante obstáculo. Portanto há
incapacidade laborativa total e permanente” (vide item Discussão). Acolho a análise da
perita no que tange à existência de condições pessoais desfavoráveis à reabilitação, eis que a
recorrente tem 59 (cinquenta e nove) anos e baixo grau de escolaridade (Ensino Fundamental
incompleto), não possuindo experiências laborais anteriores compatíveis com o grau de suas
limitações, só tendo laborado anteriormente como lavradora, segundo consta dos autos.

10. Ainda, embora a perita tenha reconhecido que as moléstias remontam há 23 (vinte e três)
anos do exame pericial, não foi capaz de precisar a data de início da incapacidade. È o que se
verifica nos relatos do laudo pericial, in litteris:

h) Data provável do início da doença, lesão ou deficiência que acomete o(a) periciando(a):

 R: Desde o ano de1994.

j) Limitação remonta à data do início da doença, lesão ou deficiência ou decorre de
progressão/agravamento da patologia?

 Justifique: R: Não é possível estabelecer data do inicio da incapacidade.

11. Mesmo com a imprecisão da resposta ao quesito “j”, o magistrado baseou-se na resposta
ao quesito “h”, entendendo que a incapacidade da autora seria preexistente ao seu ingresso ao
RGPS, que ocorrera em 2007. A meu sentir, no entanto, há outros elementos nos autos e no
próprio laudo pericial que permitem admitir que a incapacidade da autora sobreveio por
agravamento dos problemas neurológicos, a saber:

i) item “8” do laudo pericial, intitulado “Discussão”, no qual se consignou
que: “A pericianda é portadora de Torcicolo espasmódico e tremor de cabeça.
Caracteriza-se por espasmos (contrações) dolorosas e agudas nos músculos do
pescoço. O quadro começa de repente e se apresenta de modo intermitente ou
contínuo. O torcicolo espasmódico varia de ligeiro a grave e permanente, e
sua incidência é maior entre pessoas entre os 30 e os 60 anos (grifei). Pode
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persistir toda a vida, provocando dores contínuas, mobilidade restringida do
pescoço e deformidades posturais. A autora possui, hoje, 59 anos de idade,
período em que pode haver maior incidência das crises;

ii) laudo pericial lavrado na Defensoria Pública da União (Evento nº 01,
OUT2, fl. 13), no qual o perito respondeu, em resposta ao quesito nº 03, que
houve piora dos sintomas há três anos;

iii) item “6” do laudo pericial, intitulado “Apuração Pericial”, no qual se
consignou que: “Após diagnóstico afirma que doença vem progredindo com
aumento dos tremores, dores intensas e não conseguindo sustentar a cabeça.
Em uso de colar cervical diariamente e para dormir aproximadamente 06
anos”.

iv) contribuições para a previdência de 2007 a 2018 sem que houvesse a perda
da qualidade de segurada, tampouco com registro de solicitação de nenhum
outro benefício no período (CNIS, Evento nº 45, OUT21).

v) carta de indeferimento que aduz a inexistência de incapacidade laborativa, e
não a preexistência de incapacidade (Evento nº 01, OUT1, fl. 25).

12. Assim, tais elementos levam a crer que a incapacidade decorreu de agravamento dos
problemas de saúde da autora, o que permite que a segurada receba os benefícios por
incapacidade, segundo dispõe expressamente o art. 42, parágrafo §2º, da Lei 8.213/1991: “A
doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de
Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.
Fixo, para tanto, a data da lavratura do laudo pericial (10.05.2018) como a DII/DIB, pois só
então ficou comprovada a incapacidade total e definitiva da autora, considerando a relação de
confiança, a imparcialidade e a tecnicidade da perícia judicial, e obedecendo ao disposto
pelo Enunciado nº 08 das Turmas Recursais do ES (“O laudo médico particular é prova
unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial
[...]).

13. Com relação ao critério de correção monetária, o STF, na sessão de julgamento de
20.09.2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que “a TR se revela inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi
reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a contar de junho de 2009 em diante,
expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do
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INSS de que o IPCA-e (utilizado para benefícios assistenciais) e o INPC (aplicável aos
benefícios previdenciários) só deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do julgamento de
mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos realizado nos
autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração de
inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por completo a aplicação da Taxa
Referencial (TR).

14. Em se tratando aqui de benefício previdenciário, aplica-se o INPC para o reajuste dos
valores atrasados, índice de correção monetária eleito pelo art. 41-A da Lei n. 8.213/1991
(com a redação da Lei n. 11.430, de 26 de dezembro de 2006) para corrigir os benefícios
previdenciários, e já adotado pelo Manual de Cálculos de Cálculos desta Justiça desde o ano
de 2013.

15. Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pela
recorrente ILIANES MARIA GUARNIER, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para julgar PROCEDENTE a pretensão autoral de concessão da
aposentadoria por invalidez, com DIB na data do laudo pericial (10.05.2018). Os juros de
mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97. O critério de
correção monetária a ser utilizado é o INPC, considerando a decisão definitiva no RE
870.947/SE. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.
Publique-se. Intime-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de
origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.
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RECURSO CÍVEL Nº 0004224-23.2018.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ILIANES MARIA GUARNIER (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela recorrente ILIANES MARIA GUARNIER, e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar PROCEDENTE a pretensão autoral
de concessão da aposentadoria por invalidez, com DIB na data do laudo pericial
(10.05.2018). Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei
9.494/97. O critério de correção monetária a ser utilizado é o INPC, considerando a decisão
definitiva no RE 870.947/SE. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do
recurso. Publique-se. Intime-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito
em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao
Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698579v2 e do código CRC 9222712b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 0038095-93.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA GIOVANELLI LUPARELI (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NADA A PROVER.
DESIGNAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS MÉDICAS. ENUNCIADO Nº 112 DO
FONAJEF. PROVIMENTO CONJUNTO Nº TRF2-PRC-2018/00003.
IMPARCIALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INCAPACIDADE NÃO
COMPROVADA. ART. 373, I, CPC/2015. ENUNCIADO Nº 08 DAS TURMAS
RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA 77 DA TNU. DECISÃO DEFINITIVA
NO RE 870.947. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC.

1. Cuido de Recurso Inominado (evento nº 92) interposto pela parte autora contra sentença
(evento nº 86) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o INSS a pagar
as parcelas atrasadas, referentes ao benefício previdenciário de auxílio-doença, a partir da
DER, em 02.05.2017(NB 618.424.688-0) até 02.07.2017 (DCB). A sentença foi lavrada nos
seguintes termos, confrontados os trechos em destaque, in litteris:

(...) Trata-se a autora de mulher, com idade de 64 anos, cuja ocupação é do lar
(desempregada). Recebeu o auxílio doença no período de 07.04.2016 a 22.08.2016 (NB
6139980252 -Evento 1, OUT8 - fls. 06), cessado em virtude da constatação pela autarquia
previdenciária de sua capacidade laborativa( SABI-Evento 50, OUT33-fls. 08/10). O benefício
foi recebido em decorrência de  problemas psiquiátricos. Quanto à qualidade de segurado e o
cumprimento da carência entendo que restam demonstrados nos autos, em que pese a
insurgência da autarquia previdenciária neste ponto (conforme petição inserta no Evento
78). Isso porque as  contribuições da demandante referentes ao período anterior e posterior ao
requerimento do benefício em testilha foram validadas pela APSDJ, quais sejam, 07/2015 a
06/2017 (Evento 72, OFÍCIO/C1). Ademais, a autora contribuiu na qualidade de segurada
facultativa de baixa renda, conforme CNIS colacionado ( Evento 50, OUT32), estando
abrigada também pelo período de graça até seis meses após a cessação do benefício ( Art. 15,
VI , Lei 8213/91). A controvérsia cinge-se, portanto, ao fato de estar ou não a parte autora
incapacitada para o trabalho. Pois, realizada primeira perícia com médico ortopedista (fls.
51/53 - Evento 13), o perito constatou “doença degenerativa da coluna lombar”. O expert 
judicial concluiu que a parte autora não está incapacitada para exercer sua atividade
laborativa habitual, pois apresenta alterações degenerativas incipientes, não agudizadas, as
quais não causam alterações morfoestruturais significativas em coluna lombar. Entretanto,
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informa que temporariamente ficou incapacitada, de maio de 2017 até 60 dias após –
 conforme se nota da tela de pesquisa do sistema PLENUS colacionado na decisão contida no
Evento 56-fls. 03, a parte autora requereu novamente,em 02/05/2017 (NB 618.424.688-0),o
benefício em epígrafe que foi negado por ausência de incapacidade (em consulta ao SABI
consta que as patologias alegadas à época do exame eram de fato de origem ortopédica
- Evento 50, OUT33- fls. 11).  Outrossim, em segunda perícia realizada por médico psiquiatra
(fls. 97/99- Evento 41), também não fora constatada incapacidade laborativa. Conforme
ressaltado pelo expert, a periciada, embora diagnosticada com transtorno misto ansioso-
depressivo, seus sintomas não apresentam a intensidade necessária para impedi-la de
laborar, estando apta a exercer sua atividade profissional habitual. Assim, sem maiores
delongas, com base nas informações prestadas pelo perito oficial, bem como nos laudos
SABI e documentos particulares apresentados pela parte autora junto à exordial, cujas
patologias apresentam similitude com as alegadas pelo expert judicial, resta comprovada a
existência de incapacidade laboral pretérita – pelo que deve ser concedido o benefício
previdenciário de auxílio doença desde a DER, em 02/05/2017(NB 618.424.688-0), até o
prazo de 60 dias” (...).

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega: (i) que houve cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento do pedido pela realização de perícia com médico neurologista; (ii) que
perdura a incapacidade, desde a cessação do auxílio-doença, a contrario sensu do que diz o
laudo pericial; (iii) que o laudo pericial se contradiz com os demais elementos dos autos e que
não corresponde à veracidade dos fatos; (iv) que a incapacidade é definitiva; (v) que suas
condições pessoais são desfavoráveis. Nesse sentido, requer a reforma da sentença para que
sejam concedidos os benefícios por incapacidade. Subsidiariamente, que seja a sentença
anulada, para a realização de nova perícia médica com especialista.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 95) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Ausentes questões preliminares e presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço do recurso. Passo agora à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
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6. Assim, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da caracterização da incapacidade laboral da parte
autora e se restou configurado cerceamento de defesa.

8. Resumidamente, a autora recebeu o auxílio-doença (NB 613.998.025-2) de 07.04.2016 a
22.08.2016, sendo o benefício cessado pelo parecer contrário da perícia administrativa. A
atividade habitual é a do lar.

9. Em primeiro lugar, quanto à alegação de cerceamento de defesa, não há nada a prover. Nos
autos, já foram designadas 02 (duas) perícias, com médicos especialistas em Ortopedia e
Psiquiatria, devido à alegação de problemas de saúde diversos. Ressalto que não se faz
necessária a realização de perícias com médicos especialistas em cada problema de saúde
alegado, mesmo porque há que se ter em mente que não há verba disponível para tanto. Nesse
sentido, o Provimento Conjunto nº TRF2-PRC-2018/00003, de 26 de Junho de 2018 dispõe
sobre a necessidade de minimizar as situações de designação de mais de uma perícia médica
por processo. Ademais, conforme Enunciado nº 112 do FONAJEF: “Não se exige médico
especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do
juiz”.

10. Pois bem. Em perícia designada pelo juízo com médico especialista em Ortopedia,
realizada em 26.02.2018, não se identificou, no momento do exame pericial, incapacidade do
ponto de vista Ortopédico, com base no exame físico, laudo médico e ressonância magnética
da coluna lombar. Em seu parecer, o perito consignou o seguinte: “Indivíduo entra
deambulando sem claudicação, se veste e despe assim como sobe e desce de maca sem
auxílio. Ausência de contratura muscular paravertebral em coluna lombar, apresentando
musculatura trófica sem sinais de desuso, arco de movimento da coluna lombar livre, sem
restrições. Membros inferiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, força muscular
grau 5 (vence a gravidade e resistência) em ambos membros inferiores. Reflexos patelar e
aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros
inferiores mantida. Teste de Laségue¹ negativo. ¹Teste de Laségue: Exame provocativo para
compressão radicular lombar. Dados Antropométricos – Peso: 61kilos; Altura: 155cm”. Não
obstante, o perito constatou um histórico de incapacidade, com base em ressonância
magnética levada pela autora, fixando DII em maio de 2017, tendo perdurado por até 60 dias.
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11. Designada perícia com médico especialista em Psiquiatria, tampouco se identificou, no
momento do exame pericial, incapacidade do ponto de vista Psiquiátrico, com base na
anamnese, exame psíquico e história natural de evolução da doença. No parecer, o douto
perito consignou o seguinte:

6. A pessoa examinada tem aptidão para exercer essa atividade habitual, atingindo a média
de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria
profissional? Por quê?

 Sim. Pois os sintomas encontrados não apresentam a intensidade necessária para impedi-la
de laborar (ao menos na parte psiquiátrica).

7. A pessoa examinada corre risco de acidentes se continuar exercendo a atividade habitual?
Por quê?

Não. Durante o momento da avaliação não foram observadas alterações no nível de
consciência, juízo crítico, atenção e memória a ponto de inferir elevação em risco de
acidentes.

14. Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam
conduzir à recuperação da capacidade laborativa?

Não foi observada incapacidade, mas seu tratamento pode ser complementado, além da
Farmacoterapia é interessante a ação de Psicoterapia a fim de otimizar a melhora da pessoa
em questão.

12. Pois bem. Conforme se observa, pelo que consta nos laudos periciais, não estavam
configurados elementos que pudessem levar à conclusão pela incapacidade laboral, seja ela
parcial ou total, no momento das consultas.

13. Nessa perspectiva, fundamental invocar o Enunciado nº 8 das TR's/ES, o qual preleciona
que: "O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular".

14. De fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Porém, é bem verdade que lhe cabe
observar os princípios gerais da proporcionalidade e razoabilidade para proferir seu
julgamento, analisando o conjunto probatório demonstrado no decorrer do processo. Isso
posto, não verifico a presença de documentos capazes de desamparar as observações dos
laudos periciais consignados, tendo em vista que comprovam as patologias alegadas, mas não
incapacidade. Tampouco constato nos pareceres nenhum vício, por considerar que se
encontram coesos e precisos em seus termos. Considerando a relação de confiança, a
imparcialidade e a tecnicidade das perícias judiciais, entendo que não há motivos para
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invalidá-las. Com efeito, os peritos se basearam nos exames levados pela autora para lavrarem
os respectivos laudos, sendo que o exame físico foi determinante para afastar a incapacidade
laborativa autoral.

15. Ressalto que a presença de uma doença não implica automaticamente na existência de
incapacidade para o labor, devendo ficar provado o alegado, seja por meio da prova pericial,
seja pela prova documental utilizada pelo requerente, considerando que o ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/2015).

16. Por fim, a alegação de estarem presentes condições pessoais desfavoráveis não merece
acolhida, porque não ficou reconhecida a incapacidade para o labor. Assim, aplica-se a
Súmula 77 da TNU: “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais
quando não reconhecer a incapacidade do recorrente para sua atividade habitual”.

17. Ante a ausência de comprovação de incapacidade após a cessação do benefício, e
comprovada, unicamente, a presença de um histórico de incapacidade, a sentença de parcial
procedência deve ser mantida.

18. Com relação ao critério de correção monetária utilizado no momento da condenação, o
STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que “a TR
se revela inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda,
em 03.10.2019, no RE 870.947, foi reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice
a ser aplicado na atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a
contar de junho de 2009 em diante, expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão
do STF, ainda afastou a tese do INSS de que o IPCA-e (utilizado para benefícios assistenciais)
e o INPC (aplicável aos benefícios previdenciários) só deveriam ser adotados a contar de
2017 (data do julgamento de mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de
modulação dos efeitos realizado nos autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral.
Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por
completo a aplicação da Taxa Referencial (TR).

19. Em se tratando aqui de benefício previdenciário, aplica-se o INPC para o reajuste dos
valores atrasados, índice de correção monetária eleito pelo art. 41-A da Lei n. 8.213/1991
(com a redação da Lei n. 11.430, de 26 de dezembro de 2006) para corrigir os benefícios
previdenciários, e já adotado pelo Manual de Cálculos de Cálculos desta Justiça desde o ano
de 2013.

20. Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pela recorrente
MARIA DE FÁTIMA GIOVANELLI LUPARELI, mas, no MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença de parcial procedência por seus próprios
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fundamentos, exceto quanto ao critério de correção monetária, alterando-o, ex officio,
para o INPC. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que sua
alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368, STJ,
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em 15.08.2017, DJE
22.08.2017). Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº 03). Publique-se. Intimem-se as partes.
Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000660973v6 e do código CRC fc782d1e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 8/7/2020, às 18:21:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0038095-93.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA GIOVANELLI LUPARELI (AUTOR)
ADVOGADO: JADER NOGUEIRA (OAB ES004048)
ADVOGADO: MAYARA DE OLIVEIRA NOGUEIRA (OAB ES019753)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela recorrente MARIA DE FÁTIMA GIOVANELLI LUPARELI, mas,
no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de parcial procedência
por seus próprios fundamentos, exceto quanto ao critério de correção monetária, alterando-o,
ex officio, para o INPC. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo
que sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368,
STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em 15.08.2017, DJE
22.08.2017). Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº 03). Publique-se. Intimem-se as partes.
Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698583v2 e do código CRC 5107e532. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014451-18.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA
DO LAUDO JUDICIAL SOBRE O PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em razão da
sentença de 1º grau ter julgado improcedente o pedido de concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, desde o requerimento
administrativo.

2. Em síntese, a recorrente alega em suas razões recursais que é portadora de isquêmicas do
coração, hipertensão e dispneia ao realizar pequenos esforços, estando totalmente
incapacitada para o labor e consequentemente, não poderá ser reabilitada para outras funções.

3. Contrarrazões do INSS (evento n. 40), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 266



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 127/133

5014451-18.2019.4.02.5001 500000636208 .V2 JES51429© JES51429

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia dos autos gira em torno da capacidade laboral da recorrente.

8. Verifico que foi realizada perícia médica em 27/09/2019 pelo médico, Dr. Bruno Arantes
Pazolini, CRM/ES 10.065, onde foi constatado que a recorrente é portadora de hipertensão
arterial, dislipidemia, depressão e síndrome do pânico. Questionado se a pessoa examinada
tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de
rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria
profissional, o perito respondeu que “Sim. Autor com hipertensão controlada, em uso regular
de medicações, exames complementares com excelente prognóstico a longo prazo, sem
restrição ao exercício da atividade habitual. Não ficou comprovado infarto prévio e/ou
doença isquêmica do coração conforme afirmado nos laudos – cintilografia miocárdica sem
alterações.”. Ao quesito 9, no qual questionava se é possível estimar a data de início da
incapacidade para o trabalho, o perito respondeu que “Não apresenta incapacidade para o
exercício do trabalho habitual.”.

9. Entendo que a sentença analisou o mérito, à luz do laudo pericial e demais documentos,
bem como as condições pessoais da segurada, de forma correta, sem que houvesse alguma
mácula em tal convencimento do magistrado de 1º grau, conforme o artigo 371 do
CPC, verbis: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Aliás, a decisão ora abjurada está em consonância com o Enunciado nº 08 das Turmas
Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo: “O laudo médico particular é
prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio,
imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há
de prevalecer sobre o particular.” (DIO – Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).
Assim, há a prevalência dos laudos judiciais em detrimento dos particulares quando aqueles
são conclusivos e bastantes para a aferição da capacidade laboral do segurado, conforme
Enunciado n° 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
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10. Por fim, no que tange à alegação de que as condições pessoais da parte autora não
permitem sua reinserção no mercado de trabalho, esta não deve prosperar, eis que não
reconhecida à incapacidade do recorrente para suas atividades, conforme se extrai dos autos.
Seguindo o disposto pela Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização: “O julgador
não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a
incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.

11. Portanto, diante da constatação da capacidade laboral da recorrente, entendo que a
sentença do Juízo de 1º grau deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Com base no exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pela recorrente,
mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o benefício por
incapacidade.  Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa cuja exigibilidade fica suspensa devido ao
deferimento da gratuidade de justiça de evento n.3. Intimem-se. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância ao art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se. 

 

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000636208v2 e do código CRC 21481005. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014451-18.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela recorrente, mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, não
concedendo o benefício por incapacidade. Condeno a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa cuja
exigibilidade fica suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça de evento n.3.
Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de
origem, com observância ao art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 25 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000770066v2 e do código CRC 3b4ab99a. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003138-91.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SHIRLEY MADALENA FLORINDO (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA
DO LAUDO JUDICIAL SOBRE O PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em razão da
sentença de 1º grau ter julgado improcedente o pedido de restabelecimento do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez. Atualmente o autor tem 49 (quarenta e nove)
anos.

2. Em síntese, a recorrente alega em suas razões recursais que a sentença proferida merece
reforma, uma vez que baseada em uma prova que contraria toda a documentação médica
juntada nos autos, tendo em vista que estes comprovam a sua incapacidade.

3. Contrarrazões do INSS (evento n. 54), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição.

Poder Judiciário
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Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia dos autos gira em torno da capacidade laboral da recorrente.

8. Verifico que foi realizada perícia médica em 17/09/2019 pela médica, Drª Isabella L.
Louzada, CRM-ES 10962, onde foi constatado que a recorrente é portadora de - diabetes
mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais, insuficiência renal crônica não
especificada, cardiomiopatia dilatada e dispnéia. Questionado se a doença\moléstia ou lesão
torna o periciado incapacitado para o exercício do ultimo trabalho ou atividade habitual, o
perito respondeu que “Não.”. Ao quesito 9, no qual questionava se é possível estimar a data
de início da incapacidade para o trabalho, o perito respondeu que “Não possui.” Ora, se não
possui incapacidade definitiva e total, não preenche os requisitos legais para a concessão do
benefício pleiteado.

9. Entendo que a sentença analisou o mérito, à luz do laudo pericial e demais documentos,
bem como as condições pessoais da segurada, de forma correta, sem que houvesse alguma
mácula em tal convencimento do magistrado de 1º grau, conforme o artigo 371 do
CPC, verbis: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Aliás, a decisão ora abjurada está em consonância com o Enunciado nº 08 das Turmas
Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo: “O laudo médico particular é
prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio,
imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há
de prevalecer sobre o particular.” (DIO – Boletim da Justiça Federal, 18/03/04, pág. 59).
Assim, há a prevalência dos laudos judiciais em detrimento dos particulares quando aqueles
são conclusivos e bastantes para a aferição da capacidade laboral do segurado, conforme
Enunciado n° 8 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

10. Por fim, no que tange à alegação de que as condições pessoais da parte autora não
permitem sua reinserção no mercado de trabalho, esta não deve prosperar, eis que não
reconhecida à incapacidade do recorrente para suas atividades, conforme se extrai dos autos.
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Seguindo o disposto pela Súmula nº 77 da Turma Nacional de Uniformização: “O julgador
não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a
incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.

11. Portanto, diante da constatação da capacidade laboral da recorrente, entendo que a
sentença do Juízo de 1º grau deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Com base no exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pela recorrente,
mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, não concedendo o benefício por
incapacidade.  Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa cuja exigibilidade fica suspensa devido ao
deferimento da gratuidade de justiça de evento n.3. Intimem-se. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância ao art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000637760v3 e do código CRC 6802d4cd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003138-91.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SHIRLEY MADALENA FLORINDO (AUTOR)
ADVOGADO: ARMANDO VEIGA (OAB ES010380)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela recorrente, mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, não
concedendo o benefício por incapacidade. Condeno a parte autora ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa cuja
exigibilidade fica suspensa devido ao deferimento da gratuidade de justiça de evento n.3.
Intimem-se. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de
origem, com observância ao art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000698589v2 e do código CRC 2a39f0d4. 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5006594-81.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO E OUTRO
ADVOGADO: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO (OAB ES015283)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

01. Vitor Hugo Guarnier, devidamente representado, impetra Mandado de
Segurança em face de decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Federal de São
Mateus/ES, que declarou a nulidade de todos os atos praticados após a distribuição da
petição inicial e determinou a redistribuição do feito para tramitação nos termos do CPC, com
consequente cancelamento do RPV cadastrado. Informa que obteve, em sede de tutela de
urgência de caráter antecipatório, após produção de competente laudo pericial, benefício de
aposentadoria por invalidez. Argumenta que a declaração de nulidade gera risco de suspensão
do benefício, o que importaria extremo prejuízo ao Impetrante. Pugna, assim, seja concedida
medida liminar de modo a manter ativo o benefício concedido. 

02. Decisão monocrática deferindo a liminar para suspender os efeitos da
decisão ora impugnada (evento 117 - despacho 1 - processo 0040374-80.2016.4.02.5052),
mantendo-se, assim, o feito na competência do Juizado Especial Federal de São Mateus.
Ainda, por cautela, determinou-se que o juízo a quo promovesse o bloqueio do precatório
expedido, até que se ultimasse o julgamento desse Mandado de Segurança pela Turma
Recursal (Evento 6).

03. Manifestação do MPF pelo prosseguimento normal do feito (Evento 14). 

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no
Evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões
de decidir o mérito do presente mandamus. Eis os termos lançados:

03. O artigo 5º da Lei 10.259/2001 prevê que, no âmbito dos juizados especiais é cabível
recurso tão-somente de sentença definitiva ou em face de decisões que defiram medidas
cautelares no curso do processo. A decisão impugnada não se enquadra em nenhuma dessas
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hipóteses, uma vez que veicula declaração de nulidade de processo, com redistribuição para
tramitação nos termos previstos no CPC, o que, na forma como proferida, a
tornaria irrecorrível, considerando os meios processuais fornecidos de ordinário pela lei de
regência. Pois bem. Conforme entendimento pacífico na Jurisprudência Pátria, em se tratando
de decisão irrecorrível, é cabível o ajuizamento de mandado de segurança, desde que se trate
de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder. Nesse
sentido, STF - RMS: 31.722/DF, STJ - RMS: 32.787/SE e STJ - REsp: 129.604/BA.

04. Verifico no feito originário que foi julgado procedente o pedido de condenação do INSS na
concessão de benefício de aposentadoria por invalidez , tendo sido concedida tutela de
urgência para imediata implementação (Evento 35 do feito de n. 00403748020164025052). Na
sequência, o INSS interpôes Recurso Inominado tão-somente em razão da fixação de juros e
correção monetária, pugnando pela aplicação das modificações trazidas pela Lei n. 11960/09
(Evento 41 do feito). A parte autora, ora Impetrante, concordou com os termos trazidos
(Evento 44 do feito), de modo que tal acordo foi homologado entre as partes para que surtisse
efeitos na fase de execução do julgado (Evento 45 do feito).

05. Já em fase de execução foi apurado, por informação da própria autarquia, o valor devido
ao autor. Em razão de o valor dos atrasados ser superior a 60 salários mínimos, foi
determinada a intimação da parte autora para dizer se renunciaria ao excedente, de modo que
lhe seria permitida a imediata expedição de RPV, ou, caso contrário remeter-se-ia ao rito dos
precatórios (Evento 87 do feito). A parte autora peticionou informando seu desinteresse na
renúncia do valor excedente (Evento 90 do feito). O competente precatório foi expedido.

06. O INSS impugnou o requisitório ao argumento de que não havia sido observada a
limitação em 60 salários mínimos para as parcelas vencidas, acrescidas das doze vincendas e
que houve equívoco no cálculo apresentado por incluir período anterior ao do ajuizamento
(Evento 101 do feito). Na oportunidade, foi determinada a intimação da parte autora para que
promovesse a renúncia prevista na Lei n. 10.259/01 sob pena de anulação de todos os atos
processuais (Evento 109 do feito). O autor discordou do quanto comandado e não promoveu a
renúncia (Evento 115 do feito), o que levou à decisão ora recorrida, a qual possui o seguinte
teor:

Ante a insistência do autor em não renunciar ao excedente à sessenta salários mínimos para
ver seu pedido tramitando pelo rito célere e simples dos Juizados Especiais
Federais, DECLARO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS A
DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL.

Isto posto, o feito deverá ser redistribuído para tramitação nos termos previstos no CPC,
atentando a Secretaria para o cancelamento da RPV cadastrada.

Intimada as partes, dê-se prosseguimento ao feito. 

07. Pois bem. Como se sabe o ajuizamento de uma demanda perante o Juizado Especial
Federal não importa, tacitamente, renúncia de eventuais créditos excedentes ao teto de 60
salários mínimos. Inteligência da Súmula 17 da TNU: "Não há renúncia tácita no Juizado
Especial Federal, para fins de competência". Desse modo, uma vez firmada a competência do
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Juizado, não é possível opor óbice à execução de parcela excedente ao teto que não foi objeto
de renúncia pelo autor. Nesse sentido o posicionamento da TNU, nos autos do PU
2007.70.95.0152490 (DJ 13/05/2010):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. RENÚNCIA TÁCITA AO LIMITE DE
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SÚMULA Nº 17 DA TURMA NACIONAL. GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
PELO INSS. 1. Após o trânsito em julgado, a limitação do valor do título executivo ao limite
de 60 (sessenta) salários mínimos quando do ajuizamento da ação, por via transversa não
apenas reconhece a possibilidade de renúncia tácita no Juizado Especial Federal, como
também impõe ao beneficiário de título executivo judicial a própria obrigatoriedade de
renúncia ao excedente ao limite de competência, independentemente de qualquer renúncia
expressa neste sentido, o que é incabível, por afrontar o enunciado da Súmula nº 17 desta
Turma Nacional e a garantia constitucional da coisa julgada. 2. Pela via do mandado de
segurança contra ato de Juiz praticado no curso da fase executiva não pode o INSS pretender
rever o valor da condenação já transitado em julgado a pretexto de limitá-lo ao limite de
competência da época do ajuizamento da ação, não havendo ineficácia da sentença naquilo
que exceder ao limite de competência no microsistema dos Juizados Federais. 2. Pedido de
uniformização apresentado pela parte autora provido.

 

08. Destaco, por oportuno, o seguinte trecho do Voto proferido nos autos de referência:

Primeiro porque, não havendo renúncia tácita no Juizado Especial Federal, não pode o
Juizado Especial Federal ou a Turma Recursal limitar de ofício o valor da causa ao limite de
competência do Juizado, exceto se houver renúncia expressa neste sentido, a qual, no caso,
não ocorreu. Ora, não se pode cogitar de renúncia automática pelo simples ajuizamento da
ação perante Juizado Especial Federal. Segundo porque, no microsistema dos juizados
especiais federais, na fase executiva, após o trânsito em julgado da sentença, não se pode falar
em “falta de eficácia do título”. A propósito, é verdade que no microsistema dos juizados
especiais estaduais a combinação do disposto no art. 3º, § 3º, com o disposto no art. 39 da Lei
nº 9.099/95 oferece suporte legislativo suficiente para que diante da mera opção pelo
procedimento dos Juizados já ocorra automaticamente a renúncia (art. 3º, § 3º ), ainda que
tácita, sobre o excedente ao limite de competência, tanto que a sentença condenatória será
ineficaz na parte que em que exceder a este limite (art. 39 ). Trata-se aqui de renúncia para
fins de opção pelo procedimento dos Juizados. Entretanto, não existe na Lei nº 10.259/2001,
que regula os Juizados especiais federais, disciplina similar, havendo apenas previsão de
renúncia para fins de opção pela forma de pagamento na execução dos Juizados: se RPV ou
precatório. Assim sendo, a existência de renúncia tácita no microsistema dos juizados
especiais federais dependeria de expressa previsão legislativa neste sentido, a qual inexiste,
não sendo a disciplina dos juizados especiais estaduais (art. 3º, § 3º, c/c art. 39 da Lei nº
9.099/95) subsidiariamente aplicável aos juizados especiais federais, como já decidiu esta
Turma Nacional no precedente que deu origem à Súmula nº 17 (Proc. nº 2002.85.10.000594-
0/SC),

09. A questão da competência aboluta pode ser arguida durante qualquer fase do processo.
Todavia, não se pode perder de vista que, com o trânsito em julgado, restam convalidados
eventuais vícios do processo. Especialmente, na hipótese dos Juizados Especiais Federais,
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onde sequer é prevista possibilidade de manejo de ação rescisória, de modo que até mesmo
vícios reputados mais graves são absorvidos pelos efeitos da coisa julgada.

10. Nesse sentido, inclusive, lanço mão, na íntegra de julgado extraído da jurisprudência do
STJ, em situação de nulidade absoluta absorvida pelos efeitos da coisa julgada (EAg
1174321/SP. DJe 02/03/2016):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.RECEBIMENTO DE APELAÇÃO COMO EMBARGOS INFRINGENTES
APÓS A REVOGAÇÃODA LEI N. 6.825/1980. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO APÓS O
TRÂNSITO EMJULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.1. Hipótese em
que, durante a fase de execução do julgado, enquantose apurava o valor efetivamente devido
aos autores, o INSS,reportando-se à fase de conhecimento do feito, sustentou ainexistência do
título judicial exequendo, tendo em vista orecebimento da apelação interposta contra a
sentença de procedênciado pedido como embargos infringentes, com fundamento no art. 4º
daLei n. 6.825/1980, a despeito de sua revogação perpetrada pela Lein.
8.197/1991.2. Nulidade absoluta que haveria de ser suscitada anteriormente ao trânsito em
julgado, sobretudo porque proferida a sentençapreviamente à vigência da Lei n. 10.352/2001,
que, conferindo novaredação ao art. 475 do CPC, sujeitou ao duplo grau de jurisdição,não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, assentenças proferidas contra
autarquias e fundações de direito público.3. A nulidade decorrente do recebimento do recurso
de apelação interposto pelo INSS como embargos infringentes, embora absoluta,porque
decidido o recurso por quem não tinha competência parafazê-lo, convalidou-se com o trânsito
em julgado da sentença.4. Ademais, ao indicar a nulidade do ato processual quase treze
anosdepois de sua prática e após o trânsito em julgado, o INSS limitou-se a questionar a
incorreção dos cálculos efetuados pelaContadoria Judicial, já na segunda conta relativa a
possíveis verbascomplementares, deixando de trazer qualquer argumento contrário aomérito
da sentença proferida na fase de conhecimento.5. Recomenda o princípio da instrumentalidade
das formas que seponha de lado a aplicação da regra que exigia a apreciação dorecurso de
apelação pelo Tribunal, por não se constatar, ao final,provimento diferente do que decidiu o
primeiro grau de jurisdição.6. Embargos de divergência acolhidos.

11. Com maior similitude à hipótese dos autos, inclusive, eis que o STJ firmou o seguinte
posicionamento acerca da alegação de incompetência já em fase de execução: "(...) não há
falar, em sede de execução, em nulidade ocorrida no processo de conhecimento, ainda que
relativa à incompetência absoluta, tendo em conta a coisa julgada" (AGRg no Ag n.
1.201.094/SP. DJr 14/12/2011)

12. Por fim, merece ser pontuado o aspecto pragmático da questão posta em controversa,
considerando o Princípio da Instrumentalidade das Formas também mencionado pelo STJ no
acórdão transcrito no item 10 desse voto). Explico. Primeiramente, a prevalecer a decisão ora
impugnada, o feito irá tramitar perante o mesmo juízo, modificando-se tão-somente o rito.
Ainda, que não houve, por parte do INSS, após a prolação da Sentença, qualquer
insurgência em face do mérito da demanda ou do direito material nela reconhecido,
questionando-se, tão-somente, a aplicação de juros e correção monetária, matéria que foi,
inclusive, objeto de acordo entre as partes. Ora, o processamento inegral do feito, novamente,
em tese, acabará por chegar exatamente na fase em que hoje o processo se encontra, a partir
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de simples convalidação dos atos então praticados pelo juiz que vier a ser apontado como
natural da causa, o que representa providência protelatória e incompatível com o intento de
celeridade e eficiência e duração razoável do processo. 

13. Desse modo, entendo que a decisão proferida, em sede de execução não deve prevalecer e,
por conseguinte, o feito deve, ao menos por momento, em sede de cognição
sumária, permanecer na esfera do Juizado Especial Federal. 

06. Considerando a argumentação já expendida e não tendo havido sequer
manifestação do INSS nos autos desse Mandado de Segurança, entendo que o pleito de
manutenção do feito na esfera dos juizados especiais federais, com competente
prosseguimento da fase executiva, deve ser atendido. 

07. Assim sendo VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA para anular a
decisão ora impugnada (evento 117 - despacho 1 - processo 0040374-80.2016.4.02.5052),
mantendo-se, assim, o feito na competência do Juizado Especial Federal de São Mateus, bem
como o regular prosseguimento da fase executiva. Sem custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96).
Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da
Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000638097v4 e do código CRC c2cf905a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5006594-81.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: VITOR HUGO GUARNIER
ADVOGADO: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO (OAB ES015283)

IMPETRANTE: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO
ADVOGADO: WANESSA ALDRIGUES CANDIDO (OAB ES015283)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
A SEGURANÇA para anular a decisão ora impugnada (evento 117 - despacho 1 - processo
0040374-80.2016.4.02.5052), mantendo-se, assim, o feito na competência do Juizado
Especial Federal de São Mateus, bem como o regular prosseguimento da fase executiva. Sem
custas (artigo 4º, I da Lei n. 9289/96). Da mesma forma sem condenação em honorários
advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado
arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698501v2 e do código CRC 4f77b87d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001647-06.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ZENILDE BORGES SARNAGLIA (AUTOR)
ADVOGADO: SEBASTIÃO FERNANDO ASSIS (OAB ES009967)

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

RELATÓRIO

01. ZENILDE BORGES SARNAGLIA interpôs recurso inominado, em razão
de Sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, que julgou
PROCEDENTE EM PARTE SEUS PEDIDOS ao CONDENAR o INSS a revisar a renda
mensal inicial do atual benefício previdenciário percebido, averbando como o especial o
período laborado em condições prejudiciais à saúde de 02/01/1991 a 31/07/1992. Porém,
DEIXOU DE RECONHECER como especiais os períodos de 01/06/1988 a 01/10/1988 e de
02/05/1989 a 30/06/1990. Argumenta a recorrente que juntou só a CTPS para fins da prova
pretendida, porque nela está qualificada como atendente em laboratório de análises clínicas e,
porque não foi possível a entrega de laudo técnico ou PPP ou declaração de atividade
especial, pois a Empresa empregadora não existe mais. Aduz que a CTPS se mostra suficiente
para autorizar o reconhecimento do tempo especial, até porque antes de 1995, vigorava a
presunção do exercício de atividade especial pelo enquadramento da categoria profissional e
mesmo que o cargo de atendente não esteja previsto em qualquer dos decretos vigentes à
época como prejudicial à saúde do trabalhador (Dec. 53.831/64 e Dec. 83.080/79), este foi
desempenhado em Laboratório exposta a Recorrente a fatores de risco. Postula o
reconhecimento do tempo de serviço especial de 01/06/1988 a 01/10/1988 e de 02/05/1989 a
30/06/1990, a ser somado ao período já reconhecido em sentença e administrativamente
(02/01/1991 até 10/10/2017), para reverter seu atual benefício em aposentadoria especial
desde a DER. 

02. O INSS Apresentou suas contrarrazões, e reportou-se aos fundamentos da
contestação. 

03. É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

04. Inicialmente, reproduzo os fundamentos da sentença recorrida: 
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“[...] 

2. DA HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS

A parte autora pretende o reconhecimento dos seguintes lapsos de tempo onde
teria trabalhado em condições prejudiciais à saúde: de 01/06/1988 a
01/10/1988; de 02/05/1989 a 30/06/1990; de 02/01/1991 a 31/07/1992.

Com relação ao período de: de 01/06/1988 a 01/10/1988; de 02/05/1989 a
30/06/1990.

Em todos esses períodos o único documento apresentado pela parte autora é a
própria CTPS.

Este documento não se mostra suficiente para autorizar o reconhecimento do
tempo especial, mesmo antes de 1995, quando vigorava a presunção do
exercício de atividade especial pelo enquadramento da categoria profissional.

Isso porque, em que pese o enquadramento mencionado, havia necessidade de
se descrever quais eram as atribuições do segurado na empresa, o que se fazia
por meio de formulários próprios emitidos pelo empregador.

Sem tais documentos, que apontariam com precisão as tarefas executadas
pelo autor na empresa, não se pode reconhecer o período como especial, pois
inexistem garantias de efetivo exercício do cargo para o qual o autor foi
contratado.

Ademais, o cargo de atendente não era previsto em qualquer dos decretos
vigentes à época como prejudicial à saúde do trabalhador (Dec. 53.831/64 e
Dec. 83.080/79), muito embora tenha sido desempenhado em Laboratório.

Assim, o pleito deve ser julgado improcedente quanto a todos os vínculos
comprovados unicamente pela CTPS.

Com relação ao período de 02/01/1991 a 31/07/1992.

Diferente das hipóteses anteriores, aqui a parte autora apresentou como prova
da atividade especial um Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

No período em questão, a autora trabalhou para a empresa LABMAI -
Laboratório Ltda, desempenhando o cargo de auxiliar de laboratório.

Consta do PPP, no item 14.2, a descrição das atividades da demandante:
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... Proceder à realização de exames laboratoriais sob supervisão; Operar
diariamente os equipamentos analíticos de modo a garantir seu perfeito estado,
mantendo seus controles dentro das padrões estabelecidos (...) Coletar e ou
preparar material, matéria prima, meios de cultura, reagentes e soluções...

Muito embora o cargo de auxiliar de laboratório não conste exatamente do
Dec. 83.080/79 como apto a gerar o enquadramento administrativo da
atividade, vê-se com tranquilidade que as funções exercidas pela autora
equiparam-se às de um técnico de laboratório, esta constante do item 2.1.3 do
citado decreto.

A autora, no exercício de suas atribuições, estava em contato direto com
materiais potencialmente contaminados, o que lhe gerava risco à saúde. Devido
a este fato, deve-se reconhecer a atividade como especial, enquadrando-a para
fins previdenciários.

Com isso, a renda mensal inicial do benefício percebido pela parte autora deve
ser revisado, adequando-se ao novo total contributivo.

3. DO DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para
CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a revisar a renda
mensal inicial do atual benefício previdenciário percebido pela parte
demandante, averbando como o especial o(s) seguinte(s) período(s) laborado(s)
em condições prejudiciais à saúde: de 02/01/1991 a 31/07/1992. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. I, do CPC.

DEIXO DE RECONHECER como especiais os seguintes períodos: de
01/06/1988 a 01/10/1988; de 02/05/1989 a 30/06/1990.

[...]”

05. Nos exatos termos dos fundamentos da sentença e em análise à
documentação dos autos, reputo que a sentença não merece reparos. Como assentado, não se
autoriza, na hipótese, o enquadramento por categoria postulado, com base em CTPS. A
atividade de atendente em laboratório de análises clínicas (Ev. 1- CTPS4- fl. 2), não se
insere no rol das atividades presumivelmente insalubres previstas nos decretos
regulamentares, ainda que fosse em ambiente hospitalar. No cargo de atendente de
laboratório, o risco de contaminação, caso existisse, é esporádico e ocasional, não potencial, e
por isso, a mera apresentação de CTPS não supre a necessidade de documento técnico que
infirme esssa realidade. Registro ainda que o PPP emitido pela empresa LABMAI -
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Laboratório Ltda, para período diverso e atividade diversa de auxiliar de laboratório, não
serve como paradigma para  a atividade de “atendente”. Portanto, é incabível o
reconhecimento da natureza especial do labor, devendo ser confirmada a sentença. Adoto,
portanto, como razões de decidir, os fundamentos do Juiz sentenciante, de acordo com o
artigo 46, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995.

06. Ante o exposto, voto por negar provimento ao RECURSO DA AUTORA.
Sentença mantida. Condeno a recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios,
que ora arbitro em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja
execução, porém, fica suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos à origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000633426v2 e do código CRC 006df6db. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001647-06.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ZENILDE BORGES SARNAGLIA (AUTOR)
ADVOGADO: SEBASTIÃO FERNANDO ASSIS (OAB ES009967)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao RECURSO DA AUTORA. Sentença mantida. Condeno a recorrente no
pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da causa, de
acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja execução, porém, fica suspensa nos termos do
artigo 98, §3º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699716v2 e do código CRC 45bbd764. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000712-72.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ROSEMERE SILVA LUCIANO (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

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

RELATÓRIO

1. ROSEMERE SILVA LUCIANO interpôs embargos de declaração em face de
Voto proferido por esta Relatoria, que manteve a sentença de improcedência ao não
reconhecer como especial a atividade de copeira no Hospital Infantil Francisco de Assis (EV.
12 – PROCADM1- fls. 17/18), entre 01/04/2000 a 24/01/2017. Aduz omissão, porque além
da exposição a agentes biológicos nocivos, expunha-se também a calor (entre 01/05/2014 a
24/01/2017) a a agentes químicos (materiais de limpeza a contar de 21/12/2017 ), conforme
PPP.

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

VOTO

03. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando,
portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos, porquanto visam, unicamente,
completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

04. Pois bem. Inicialmente, destaco que no processo administrativo, a autora só
juntou PPP, no qual não há registro de nenhuma exposição a agentes biológicos nocivos,
apenas exposição a ruído de 78,4 dbA (dosimetria), e EPI eficaz. Apenas na via judicial, é
que a autora juntou PPP emitido em 25/02/2019 (Ev. 8-PPP2), após a DER (16/02/2018), no
qual informa sua exposição a agentes infecciosos em todo o período de 01/04/2000 a 2019, e,
a calor de 28,3º entre 01/05/2014 a 20/12/2017; calor de 29,6º C entre 21/12/2017 (verão) a
2019 (fev/2019- verão no Brasil), produtos químicos e umidade, tudo com EPI eficaz (exceto
umidade NA- não avaliado). No recurso inominado questionou apenas a exposição a “agentes
biológicos e a produtos químicos”. 
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05. No voto foi expressamente rechaçada a insalubridade da atividade de
copeira em ambiente hospitalar (cozinha), em razão da exposição a agentes biológicos
nocivos, porque não inerente à profissão, sendo a exposição circunstancial, dissociada da
prestação do serviço na qual ela está sendo desenvolvida. 

06. A exposição da autora a “agentes químicos” (produtos de limpeza no
exercício da atividade de “copeira”), entre 21/12/2017 até DER, tampouco autoriza o
reconhecimento como especial. O mero contato com agentes químicos contendo álcalis
cáusticos (componentes de produtos químicos de limpeza) não gera direito ao enquadramento
como especial do período, porque não caracteriza insalubridade, para fins previdenciários. A
insalubridade de que trata a legislação previdenciária como hábil a caracterizar a atividade
como especial é aquela que efetivamente exponha a saúde do trabalhador a risco
extraordinário. O uso de produtos químicos pela autora a contar de 21/12/2017, na atividade
de copeira, não tem previsão legal para enquadramento como especial.

07. Quanto ao agente calor a que se expunha a autora, pela na atividade de
copeira na cozinha do hospital, resalvo que só foi ventilado nos presentes embargos. Porém,
também, na hipótese, não se autoriza o enquadramento como especial. O PPP não aponta a
taxa de metabolismo, a intermitência entre atividades mais leves, ou moderadas, a extrapolar
a média permitida para a atividade, o gasto calórico etc. Saliente-se que a referida média se
respalda na Portaria n. 3214/78 – NR 15, (anexo III QUADRO Nº 2 M (Kcal/h) MÁXIMO
IBUTG), e por isso essencial a informação de outras informaçoes como o grau de esforço da
atividade e o regime de trabalho a que esteve exposto o interessado (se contínuo ou
intermitente, com ou sem período de descanso e se o eventual descanso era no próprio local
de trabalho ou em outro local), em observância às exigências do anexo 3 da NR 15. Destaco,
outrossim, que o calor de 28,3º entre 01/05/2014 a 20/12/2017, com aumento para 29,6ºC a
contar de dez/2017, deu-se exatamente na transição para a chegada do Verão no hemisfério
sul (Brasil), o que por si só não caracteriza insalubridade. Por fim, a umidade também não
gera o enquadramento como especial do período porque não é “excessiva”. 

08. Enfim, a irresignaçao da autora, deve ser ventilada por meio de recurso
específico a ser manejado, que não a via dos declaratórios. 

09. Posto isso, VOTO POR CONHECER OS EMBARGOS, MAS NO
MERITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado,
devolvam-se os autos ao juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000630495v4 e do código CRC b5f9ccc5. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000712-72.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ROSEMERE SILVA LUCIANO (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
OS EMBARGOS, MAS NO MERITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Intimem-se.
Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698424v2 e do código CRC f722dc76. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003105-67.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARILENE PIN CORREA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração, pelo qual o INSS alega omissão do
Acórdão, que não teria se manifestado sobre a tese de INFORMAÇÃO NO PPP DE EPI
EFICAZ ao agente biológico, e por isso negado provimento ao seu recurso.

Relatado no essencial, passo a decidir.

VOTO

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial, desde que a parte tenha como objetivo: a) esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir algum erro material. Referido
artigo, esclarece que uma decisão judicial é considerada omissa quando: a) deixe de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º, ou seja, aquelas tidas como incapazes de proporcionar
fundamentação para decisões judiciais.

4. No presente caso, contudo, não se vislumbra a presença de qualquer das
situações previstas no art. 1.022, acima mencionadas. O verdadeiro objetivo da parte
embargante é obter novo julgamento da causa, o que não se coaduna com a função dos
declaratórios.

5. A alegação do embargante de que o Voto foi omisso não sustenta. Basta uma
detida leitura dos itens 10 e 11 do Voto, que reproduzo:

“10.   Vale ressalvar ainda, precedente da TNU, no que se refere ao uso de EPI
eficaz:“no caso de agentes biológicos, o enfermeiro, sobretudo em ambiente
hospitalar, encontra-se sujeito a acidentes como perfuração de luvas ou
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aspiração dos vírus e bactérias existentes, sendo as mucosas e a pele não
íntegra também vias de entrada desses agentes nocivos. Assim, eventual
fornecimento do EPI não se mostra suficiente para afastar toda e qualquer
possibilidade de prejuízo à saúde, pois o risco de contrair doenças infecto
contagiosas permanece.” (Precedente: PEDILEF 050851218220164 058102 –
TNU – publicação: 19/02/2018, julgamento em 19/02/2018, Relator Ministro
Raul Araújo).

11.   Logo, na hipótese dos autos, o período de 29/04/1995 a 10/08/2015 deve
ser mantido como especial, em que pese atestado o uso de EPI eficaz. A
exposição efetiva a riscos biológicos é inerente às atividades desempenhadas
pela autora, sobretudo como técnica de enfermagem e em ambiente
hospitalar/cirúrgico. Não há contrariedade ao que fora julgado pelo STF no
Agravo (ARE) n. 664.335, porquanto não se pode respaldar a atestação de uso
de EPI eficaz, no caso em concreto (11... Em caso de divergência ou dúvida
sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a
nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao
benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso
concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente
a relação nociva a que o empregado se submete.Tema 555 – fl.233)”.

6. Os fundamentos acima, inclusive do STF, bastam para colocar em dúvida a
atestação de EPI eficaz nos formulários PPP’s, em favor do trabalhador. Em verdade, o
que questiona o INSS é a justiça da decisão exarada, o que deve ser ventilado pela via
própria. 

7. Pelo exposto, voto no sentido de conhecer, porém de NEGAR
PROVIMENTO aos embargos. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos
eletrônicos ao juízo de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000649982v2 e do código CRC 9b0caaf7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003105-67.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARILENE PIN CORREA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer,
porém de NEGAR PROVIMENTO aos embargos. Certificado o trânsito em julgado,
devolvam-se os autos eletrônicos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698426v2 e do código CRC fc5f8803. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005639-81.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado (Ev.18), em face de Sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou extinto o feito
sem resolução de mérito quanto ao pedido do autor de reconhecimento de trabalho em
atividade especial no período de 08/06/2013 a 21/01/2017, mas, julgou parcialmente
procedente o pedido para reconhecimento dos períodos de 01/02/1991 a 03/06/1993,
03/01/1994 a 31/12/1995, 01/01/1996 a 29/02/2000, 01/09/2000 a 30/06/2004, 01/07/2004 a
30/04/2011 e 01/05/2011 a 07/06/2013, como laborados em atividade especial. Aduz em suas
razões que no que tange ao ruído, não se observou as regras da IN 77/2015, quanto à
demonstração dos valores médios de ruído, durante toda a jornada de trabalho (NEN),
segundo a metodologia da Fundacentro (NHO-01), a contar de nov/2003, e, que os
dosímetros projetam a dose, mas tal dado não é suficiente para averiguar a exposição ao
ruído. Pois necessário averiguar o ciclo de trabalho e o tempo de exposição durante a jornada,
sobretudo se os colaboradores trabalham em turnos com horários alternativos, é necessário
calcular o NEN relativo ao tempo de exposição. Assim, alega que a parte requerente não
logra êxito em comprovar a efetiva exposição a ruído em níveis superiores aos que dispõe a
legislação previdenciária, de modo permanente, não intermitente ou ocasional. Postulou a
reforma da Sentença, sendo dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja feita a
devida justiça. O autor apresentou contrarrazões, pelo improvimento do recurso do INSS (Ev.
23). 

02. EDNALDO MOREIRA DUTRA também interpôs recurso inominado (ev.
22). Postulou seja afastada a falta de interesse de agir, com análise da documentação
colacionada após a DER, que comprova eficazmente o exercício de atividade especial entre
08/06/2013 a 21/01/2017. Sucessivamente, que seja a DER, fixada na data de citação do
INSS (12/11/2019). O INSS apresentou contrarrazões, para que SEJA NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora (Ev. 28). 

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

VOTO
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03. RECURSO DO INSS - PERÍODOS ENQUADRADOS COMO
ESPECIAIS NA SENTENÇA (01/02/1991 a 03/06/1993, 03/01/1994 a 31/12/1995,
01/01/1996 a 29/02/2000, 01/09/2000 a 30/06/2004, 01/07/2004 a 30/04/2011 e 01/05/2011 a
07/06/2013):

-01/02/1991 a 03/06/1993: PPP emitido em 22/12/2016, pela empresa
ITACLARA MARMORES COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA (Ev. 12-
procadm1- FL. 25/26), registra que o autor, no cargo de “marroeiro/merteleiro”,
setor “extração”, ficou exposto a ruído de 96,00 dbA (dosimetria), pelas
atividades de “quebrar pedras utilizando marrão (marretas); perfurar pedra
com martelete pneumático etc”. O ruído está acima do limite máximo;

- 03/01/1994 a 31/12/1995 e 01/01/1996 a 29/02/2000: PPP emitido em
20/10/2016, pela empresa SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS
MIMOSO LTDA (Ev. 12- procadm1- FL. 27/28), registra que o autor, nos
cargos de “AUX.FIOLISTA” e “MARTELEIRO, respectivamente, setor
“extração de minério”, ficou exposto a ruído de 98,6 dbA (AudioDosimetro
DOS500), pelas atividades de “realizar cortes e furos em pranchas e rocha de
mármores etc” de forma habitual e permanente, não ocasional, nem
intermitente.O ruído está acima do limite máximo;

-01/09/2000 a 30/06/2004: PPP emitido em 20/10/2016, pela empresa
SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS MIMOSO LTDA (Ev. 12-
procadm1- FL. 29/30), registra que o autor, no cargo de “MARTELEIRO”, setor
“extração de minério”, ficou exposto a ruído de 98,6 dbA (AudioDosimetro
DOS500), pelas atividades de “realizar furos na rocha de mármore utilizando
martelo pneumático...” de forma habitual e permanente, não ocasional, nem
intermitente.O ruído está acima do limite máximo;

-01/07/2004 a 30/04/2011:  PPP emitido em 20/10/2016, pela empresa
MINERAÇÃO MIMOSO LTDA (Ev. 12- procadm1- FL. 31/32), registra que o
autor, no cargo de “MARTELEIRO”, setor “extração de minério”, ficou exposto
a ruído de 98,6 dbA (AudioDosimetro DOS500), pelas atividades de “realizar
furos na rocha de mármore utilizando martelo pneumático...” de forma habitual
e permanente, não ocasional, nem intermitente. O ruído está acima do limite
máximo;

- 01/05/2011 a 07/06/2013:  PPP emitido em 20/10/2016, pela empresa
SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS MIMOSO LTDA (Ev. 12-
procadm1- FL. 33/34), registra que o autor, no cargo de “MARTELEIRO”, setor
“extração de minério”, ficou exposto a ruído de 98,6 dbA (AudioDosimetro
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DOS500), pelas atividades de “realizar furos na rocha de mármore utilizando
martelo pneumático...” de forma habitual e permanente, não ocasional, nem
intermitente. O ruído está acima do limite máximo.

04. Cumpre registrar que para períodos anteriores a nov/2003, admitia-se a
medição do ruído por meio de decibelímetro. A metodologia do Anexo nº 1 da NR-15
consistia em ajustar o decibelímetro com curva de compensação A, circuito de resposta lento,
e, caso houvesse exposição a diferentes níveis de ruído, deveria ser apurada a média. É uma
metodologia antiga, para uso de decibelímetro, em uma época em que não era acessível o uso
do dosímetro. 

05. Já a partir de nov/2003, a medição do ruído deve-se dar em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 (itens. 6.4 a 6.4.3) da Fundacentro (órgão do Ministério do
Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro (§ 11º, do art. 68 do Decreto nº
3.048/99).

06. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

07. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou
dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao
agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser
apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
na medição, bem como a respectiva norma". Em conclusão, para períodos anteriores a
nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da NR-
15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
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preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), inclusive por
intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

08. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo
para afastar o enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia
NHO-01 da FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o
trabalhador que a metodologia NR-15, que era anteriormente utilizada. A
aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um incremento de duplicação de
dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de três, portanto, o
limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado
é parte hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis
falhas nos formulários apresentados que são de responsabilidade do
empregador.”

09. Portanto, na hipótese, a medição de pressão sonora feita mediante
audiodosímetro, seja pelas normas técnicas da NHO Fundacentro ou da NR-15, atende às
exigências legais e normativas do INSS. Logo, nada a alterar na sentença. 

10. RECURSO DO AUTOR: PERÍODO DE 08/06/2013 A 21/01/2017.
DOCUMENTO NOVO. Administrativamente, referido período não foi reconhecido como
especial porque sequer apresentado pelo segurado qualquer documento técnico para o
período. Na via administrativa a análise dos períodos especiais deu-se somente até
“07/07/2013” (vide decisão administrativa - Ev. 12- PROCADM2-fl. 1 e EV. 1-
PROCADM9- fl. 35). Não foi juntado documento técnico para análise pelo INSS do período
de "08/06/2013 a 21/01/2017 (DER)". O autor até interpôs recurso administrativo, o qual,
porém, também foi julgado improcedente pelo INSS em 06/04/2018, inclusive porque não
apresentados documentos novos a infirmar a decisão administativa  original (Ev. 12-
PROCADM2-fl. 17/18).  

11. Apenas quando do ajuizamento da ação judicial em 05/11/2019, é que o
autor  apresentou PPP emitido em 10/2019, porém, relativo ao período anterior de 08/06/2013
a 21/01/2017 -até a DER (Ev.1 -PPP8 -fls. 13/14). Seja como for, após citado, em
contestação, o INSS impugnou todos os pedidos do autor no mérito.
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12. Portanto, o INSS apresentou defesa de mérito do objeto do processo, de
modo que seria irrelevante que o autor diligenciasse novo pedido administrativo de revisão
com base no novo documento exibido apenas na via judicial: ficou evidenciado que o
pedido de enquadramento como especial do período de 08/06/2013 A 21/01/2017, não
será reconhecido administrativamente. 

13. Em análise da controvérsia relacionada à necessidade de prévio
requerimento administrativo para que se considere caracterizado o interesse processual em
relação à ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário, destaco o que foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG (Pleno, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJE 07.11.2014), na sistemática de repercussão geral (art. 543-B do
CPC):

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições
para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do
segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de
benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo –
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não
acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação
jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o
INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar
acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as
provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido
administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir
e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
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parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao
juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural
informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as
provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

14. Logo, considerando que, na hipótese, o INSS apresentou contestação de
mérito, em que pese a juntada de documento novo não apresentado na via administrativa,
afasto a alegada ausência de interesse de agir do autor por ausência e requerimento
administrativo. Passo à análise do mérito quanto ao pedido de enquadrar como especial o
período de 08/06/2013 A 21/01/2017, porquanto a causa encontra-se madura para
julgamento. 

15. Pois bem, para comprovar que no período de 08/06/2013 a 21/01/2017,
laborou sob condições prejudiciais à sua saúde, o autor apresentou:

-08/06/2013 a 21/01/2017 (DER):  PPP emitido em 16/10/2019, pela empresa
SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS MIMOSO LTDA (Ev. 1-PPP8-
FL. 13/14), registra que o autor, no cargo de “MARTELEIRO”, setor
“extração de minério”, ficou exposto a ruído de 107,3 dbA (Dosimetria NR
15), pelas atividades de “realizar furos na rocha de mármore utilizando
martelo pneumático...” de forma habitual e permanente, não ocasional,
nem intermitente.O ruído está acima do limite máximo. Conforme
fundamentos acima (itens 04 a 09), reconheço o direito do autor ao
enquadramento como especial do período.

16. Na sentença, o MM. Juiz apresentou tabela com a contagem de todo o tempo
especial do autor, que resultou no total de 22 anos 10 meses e 09 dias até a DER
(21/01/2017). Somado ao tempo especial apurado em sentença, o tempo especial de
08/06/2013 a 21/01/2017, que equivale a 03 a 07 m 14 d, o autor computa 26 anos 05 meses
e 23 dias de tempo especial. Faz jus à aposentadoria especial.
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17. Porém, quanto ao termo a quo, como dito alhures, o PPP utilizado para a
comprovação da atividade especial pelo autor só veio a ser confeccionado após a DER
(21/01/2017), especificamente em 16/10/2019. E sequer foi apresentado qualquer documento
na via administrativa quanto ao período de 08/06/2013 a 21/01/2017. Ou seja, o INSS só teve
acesso ao PPP emitido em  16/10/2019, após sua contestação em 12/11/2019 (Ev. 5). O
pedido do autor só foi reconhecido com base na análise do PPP apresentado na via judicial.
Resta evidenciado, assim, que o pedido do autor de aposentadoria especial em 21/01/2017-
DER, não poderia ter sido deferido, ante a ausência de prova técnica essencial para tanto.
Portanto, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria especial deve
ser fixado em 12/11/2019 (citação do INSS), sob pena de, in casu, violar o devido processo
legal e o contraditório.  O devido processo legal e o contraditório só se estabeleceu quando o
INSS, após citado, teve acesso ao novo PPP juntado na via judicial (Precedentes: TRF 3, AP.
1.116.050, DJ 14/11/2012; TRF 3 - APELREEX 16255 SP 0016255-38.2010.4.03.9999
Relator(a):DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS Julgamento:
23/02/2015).

18. Ante o exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR, A FIM DE CONDENAR O INSS a: i) averbar como especial o
período DE 08/06/2013 A 21/01/2017; II) CONCEDER AO AUTOR APOSENTADORIA
ESPECIAL COM DER E DIB EM 12/11/2019, tudo com juros desde a citação e correção
monetária pelo INPC. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do autor em custas ou
em honorários advocatícios ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. VOTO
também por CONHECER O RECURSO DO INSS E NEGAR-LHE PROVIMENTO.  Sem
condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios
devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação
da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000636319v10 e do código CRC 0319561b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:49 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 5



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 26/275

5005639-81.2019.4.02.5002 500000699399 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5005639-81.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: EDNALDO MOREIRA DUTRA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, A FIM DE CONDENAR O INSS
a: i) averbar como especial o período DE 08/06/2013 A 21/01/2017; II) CONCEDER AO
AUTOR APOSENTADORIA ESPECIAL COM DER E DIB EM 12/11/2019, tudo com juros
desde a citação e correção monetária pelo INPC. No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do autor em custas ou em honorários advocatícios ex vi do Enunciado nº 56 das
Turmas Recursais do ES. VOTO também por CONHECER O RECURSO DO INSS E
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei
n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o
valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado
o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699399v2 e do código CRC d0be3884. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004599-64.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA D OLIVEIRA RIZO (OAB ES022560)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos do autor, ao condenar-lhe a averbar período especial reconhecido (01/01/1997 a
17/08/2016) e, a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição na DER 10/01/2017,
com o tempo total de 42 (quarenta e dois) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias. DEFERIU
também MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento no art. 4º da Lei nº
10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais). Aduz o INSS que: i) para que haja o enquadramento como especial do labor, é
necessário ter certeza de que o trabalhador ficou sujeito aos agentes nocivos durante sua
jornada de trabalho, de forma habitual e permanente, não ocasional ou intermitente; ii) a
sentença objurgada não levou em conta o fato de que o segurado autor desempenhou suas
atividades laborativas devidamente protegido por EPIs, o que permite inferir que a sentença
deverá ser reformada. Pugna a anulação da sentença no que diz respeito à multa diária de R$
500,00 e, no mérito, que seja reformada a sentença recorrida, sendo dado provimento ao
presente recurso, a fim de que seja feita a devida justiça. 

2. MARCOS ANTONIO MARTINS apresentou contrarrazões, pela manutenção
da sentença.

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

VOTO

4. GARI- AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS - 01/01/1997 a 17/08/2016.
O PPP  emitido pela Prefeitura Municipal de Castelo/ES (E. 11- PROCADM1- fls. 11/13),
registra que o autor laborou como “Braçal” e  como “Operador de Serviços urbanos”,
exposto a risco Biológico como vírus, bactérias através de secreções, dejetos humanos,
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vômitos, espirros, tosse, restos, etc, pelas atividades de limpeza urbana de vias públicas, na
coleta de lixo urbano, recolhendo o lixo no caminhão compactador, todo material orgânico
ou reciclável, para destinação final no aterro sanitário, sem uso de EPI eficaz. 

5. A partir do Decreto nº 2.172/97, alínea “g” do item 3.0.1 do Anexo IV, a
coleta de lixo foi prevista como atividade insalubre, desde que comprovada a efetiva
exposição a agentes nocivos ao trabalhador. A função de gari, tem ínsita a permanente
exposição a agentes nocivos biológicos, quanto em contato com lixo  urbano e/ou esgoto, que
como se sabe, em sua maioria, trata-se de material orgânico em decomposição, e causa grave
risco à saúde. 

6. Acresço que em relação à alegada exposição efetiva aos agentes biológicos
nocivos, assim dispõe o Decreto nº 3.048/99, em seu anexo IV, bem como a NR-15 do M.T.E
em seu anexo nº 14, acerca das especificidades para serem considerados especiais por mera
avaliação qualitativa, sem as quais não devem ser reconhecidas como tal: 

Exposição aos agentes citados unicamente nas atividades relacionadas e
permanente contato no desenvolvimento do repectivo mister:

Trabalho ou operações, em contato permanente com: 

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de
seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais
portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose,
tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques);

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com
material infectocontagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como
aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados);

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 6



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 29/275

5004599-64.2019.4.02.5002 500000639842 .V3 JES10344© JES10344

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal
que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal
técnico); 

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se
somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças;

- resíduos de animais deteriorados.

7. Não são todos os locais e funções que a exposição ao lixo urbano e esgoto
estão presentes. Mas, a função exercida pelo autor, destinada a coleta de lixo urbano e sua
separação, como descrito em seus documentos, por certo implica contato habitual e
permanente como agentes biológicos nocivos. Ressalto que o período posterior a 28/04/1995
ou mesmo a partir da edição do Decreto nº 3.048/99, em seu anexo IV, a análise passou a ser
até mesmo mais rígida/criteriosa, sendo claro ao afirmar que o mister desenvolvido deve ser a
partir do contato permanente com lixo e esgoto e não simplesmente a função de limpeza de
ruas. Deve ser considerada nociva aquela função destinada à coleta de lixo doméstico e/ou
limpeza de galerias de esgoto, o que incluía as atividades exercidas pelo autor (coleta de lixo
urbano, recolhendo o lixo no caminhão compactador, todo material orgânico ou reciclável,
para destinação final no aterro sanitário, sem uso de EPI eficaz).

8. A TNU tem adotado o entendimento de que “não é necessário que a
exposição a agentes biológicos ocorra durante a integralidade da jornada de trabalho do
segurado, bastando que haja o efetivo e constante risco de contaminação e de prejuízo à
saúde do trabalhador, satisfazendo os requisitos da habitualidade e permanência”. Além
disso, há que coexistir três condições:

 “A primeira é a ocorrência do exercício, de maneira habitual e permanente, de
atividade profissional em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física do segurado. Outra exigência é quando ocorre em razão do
exercício da atividade profissional, probabilidade da exposição ocupacional a
agentes biológicos para lhe causar dano, não necessariamente durante toda a
jornada, nos termos do Anexo IV do Decreto n.º 3.048/99. E por último, quando
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se dá em função da exposição ao risco inerente à profissão, de forma não
circunstancial ou particularizada e indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço na qual ela está sendo desenvolvida.” 

9. A tese firmada no PEDILEF nº 0501219-30.2017.4.05.8500 - transitado em
julgado em 12/02/2020 foi: “Para aplicação do art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91 a agentes
biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com
a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada”.

10. Com efeito, mantenho como especial o período de labor reconhecido na
sentença de 01/01/1997 a 17/08/2016.

11. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, destaco que sua previsão
está no art. 537 do CPC/2015, sendo possível a sua cominação em face de ente público, e por
isso não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamento. Registro ainda que
quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se posicionando no
sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de
acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como
grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto,
levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte
ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado
nos últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em
sede de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da
não implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento
da autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo
modo, entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa
diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é quase metade do valor do
salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de
modo que fixo a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

12. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS apenas para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a
ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000639842v3 e do código CRC 04e4ed89. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004599-64.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARCOS ANTONIO MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA D OLIVEIRA RIZO (OAB ES022560)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença.
Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado
nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de
origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699407v2 e do código CRC 69696c88. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003924-04.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: FATIMA POZZI MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª
Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido da autora ao
condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor da parte autora,
com DIB na DER (05/02/2019), mediante o reconhecimento como especial do período de
labor entre 14/08/1991 a 05/02/2019. Aduz, em síntese o INSS, que: i) as atividades de
"Atendente e Técnica de Enfermagem" desenvolvidas pela recorrida não demanda o contato
direto e obrigatório, nem habitual e permanente com portadores de doenças
infectocontagiosas ou materiais contaminados; ii) a atividade de ""Atendente e Técnica de
Enfermagem"", como descrito no referido PPP, até pode ter contato com algum agente
biológico, mas, com certeza, tal contato é eventual e intermitente; iii) para fins de
enquadramento especial por agentes biológicos a lei exige que o contato seja habitual e
permanente, o que só ocorre em setores de isolamento de hospitais, trabalhos com autópsias,
laboratórios de anatomopatologia, trabalhos em biodigestores, fossas sépticas e galerias,
trabalhos com lixo urbano ou rural, manipulação de vacinas, etc., o que não é o caso; iv)
restou comprovado o uso de EPI eficaz, tornando as atividades salubres, o que por si só afasta
o enquadramento especial de tais períodos; v) os PPP´s acostados aos autos contém vício
formal de validade considerando que não indica responsável técnico pelo registro e
monitoramento ambiental, o que o torna imprestável como meio de prova da atividade
especial do apelado. Postula a reforma da r. sentença nos termos acima. Requer, outrossim, a
restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

2. FÁTIMA POZZI MACHADO apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso.

VOTO
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3. Até 28/04/1995 era possível o enquadramento da atividade como especial por
categoria profissional. O código 1.3.4 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79 (em vigor até
5/3/1997), classificava como atividade especial os “trabalhos em que haja contato permanente
com doentes ou materiais infecto-contagiantes”. Não havia exigência, para fins de
reconhecimento da especialidade, de que o trabalho se desse apenas em setores de isolamento
ou hospitalares.

4. Ainda quanto à categoria, os profissionais da área de enfermagem, inclusive
auxiliares, constituem categoria profissional para enquadramento com vistas ao cômputo de
tempo especial por exercerem trabalhos permanentes expostos ao contato com doentes ou
materiais infecto-contagiantes, nos termos dos Decretos 53.831/64, item 2.1.3 e 83.080/79,
item 1.3.2. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a classificação das profissões
constantes dos Decretos nº 53.831/64 e nº 83.080/79, têm caráter meramente exemplificativo.
Assim, apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a
condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, deve ser
reconhecido o respectivo tempo de serviço insalubre, com o cômputo diferenciado do tempo
de contribuição. Nesse sentido: 

STJ- REsp 1659887 - Ministro FRANCISCO FALCÃO Data da Publicação
11/04/2017

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS
PREENCHIDOS. Uma vez exercida atividade enquadrável como especial, sob a
égide da legislação que a ampara, o segurado adquire o direito ao
reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente da sua conversão em
tempo de serviço comum no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. 2.
Até 28/04/1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria
profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de
prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995 não mais é possível o
enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da
sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a
partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por
meio de perícia técnica. 3. Comprovado o exercício de atividade especial por
mais de 25 anos, a parte autora faz jus à concessão da aposentadoria especial.
4. A exposição a agentes biológicos enseja o reconhecimento do tempo de
serviço como especial. As atividades de técnico/atendente de enfermagem,
exercidas até 28-04-1995, devem ser reconhecidas como especial em
decorrência do enquadramento, por equiparação, à categoria profissional de
enfermagem. Foram rejeitados os embargos declaratórios opostos. No presente
recurso especial, o recorrente alega violação do art. 57, § 3º da Lei n. 8.213/91.
Argumenta que o Tribunal de origem não observou os requisitos de
permanência e não ocasionalidade da exposição do segurado aos agentes
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nocivos para caracterizar a especialidade do tempo de trabalho. Sustenta que a
partir da edição da Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57 da Lei n. 8.213/91, o
reconhecimento do tempo especial somente ocorre quando evidenciado o seu
caráter permanente e habitual, o que, no seu entender, não ocorreu no caso dos
autos, porquanto a exposição ao agente nocivo seria eventual. Não foram
apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido. É o
relatório. Decido. (...) Estas são as condições da prestação de serviço da parte
autora (...) 2) Períodos: 25/02/1988 a 04/10/1989, 12/12/1989 a 31/12/1993,
16/12/1998 a 01/07/1999 e 07/11/2006 a 08/11/2007 Empresa: Associação
Beneficente Evangélica de Joinville Atividades/funções: atendente de
enfermagem Categoria profissional: Até 28/04/1995, a atividade de
enfermagem era considerada pelos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79 como
especial, dando direito à aposentadoria com 25 anos de serviço. Os
atendentes/auxiliares/técnicos de enfermagem, por exercerem atividades
ligadas à enfermagem, a ela se equiparam, gozando igualmente deste
tratamento privilegiado. Agente nocivo: agentes biológicos Enquadramento
legal: códigos 1.3.2 e 2.1.3 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64;
Códigos 1.3.4 do Anexo I e 2.1.3 do Anexo II do Decreto nº 83.080/79; Código
3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 2.172/97 e Código 3.0.1 do Anexo IV do
Decreto nº 3.048/99 Provas: CTPS (evento 01, PROCADM3, p. 07),
formulários PPP (evento 01, PROCADM5, p. 10, PROCADM6, p. 01,
PROCADM7, pp. 13-14, e PROCADM8, pp. 02-03) e LTCAT (evento 01,
LAU14) Conclusão: Restou devidamente comprovado nos autos o exercício de
atividade especial pela parte autora nos períodos antes indicados, conforme a
legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição, de forma habitual
e permanente, a agentes biológicos (16/12/1998 a 01/07/1999 e 07/11/2006 a
08/11/2007), bem como em face do enquadramento por categoria profissional,
este limitado a 28/04/1995 (25/02/1988 a 04/10/1989, 12/12/1989 a
31/12/1993). *O intervalo de 01/01/1994 a 29/08/1995 já foi computado pelo
INSS como tempo de serviço especial (evento 01, PROCADM8, pp. 14-20). (...)
Do direito à concessão do benefício no caso concreto: A soma do tempo de
serviço especial administrativamente computado pelo INSS (14/12/1992 a
21/10/1993 e 01/01/1994 a 29/08/1995 - evento 01, PROCADM8, pp. 14-20)
com o que foi reconhecido em juízo totaliza 28 anos, 03 meses e 10 dias,
suficientes à concessão da aposentadoria especial desde a DER (13/06/2013),
bem como ao pagamento das parcelas vencidas desde então. (Grifos nossos)
Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise do conjunto fático-
probatório constante dos autos, reconheceu a exposição do segurado a agentes
nocivos na forma exigida pela legislação previdenciária, ou seja, de forma
habitual e permanente. (...)
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5. Como visto, mesmo a contar de 28/04/1995, também é possível o
enquadramento por exposição a agentes biológicos nocivos. O Anexo I do Decreto
83.080/1979 enumerava tais agentes nocivos no item 1.3.4 (trabalhos em que haja contato
permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes). O anexo IV do Decreto
2.172/1997, que vigorou de 06/03/1997 a 06/05/1999, e o anexo IV do Decreto 3.048/1999,
em vigor atualmente, prevêem no item 3.0.1 “a” a exposição a pacientes de doenças infecto-
contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. Ainda, o Anexo 14, da NR nº 15,
dispõe:

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato
permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante,
em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana
(aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como
aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal
que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal
técnico);

6. Pois bem. Para demonstrar o contato habitual com agentes biológicos
nocivos, a autora apresentou CTPS e PPP’s que registram:

-14/08/1991 a 20/10/1993: PPP emitido pela Santa casa de Misericórdia de
Cach. Itapemirim (Ev. 1- ANEXO4- fls. 1), que registra o cargo de “atendente
de enfermagem”, setor “enfermarias”, com exposição da autora a vírus,
bactérias, protozoários, fungos, com EPI Eficaz, decorrente das atividades,
que destaco, “higienizar pacientes; realizar curativos; aspirar; aplicar
injeções, puncionar veias, trocar roupa de cama dos leitos leitos. Há
identificação de responsável técnico Luis Carlos Santana 1060-D/ES, pelos
registros ambientais desde jun/1999. Laudo Técnico da santa casa de
Misericórdia, emitido em jun/2016, subscrito por Engenheiro de Segurança do
trabalho e por Médica do trabalho, concluiu que a atividade de “auxiliar de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 7



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 37/275

5003924-04.2019.4.02.5002 500000664053 .V4 JES10344© JES7044

enfermagem” (cujas atividades são idênticas às da autora de atendente) e de
“Técnico de enfermagem” são “caracterizada como insalubre grau médio”
(Ev. 1- ANEXO5);

-05/01/1993 a 30/01/1995: CTPS que registra o cargo de Auxiliar de
enfermagem junto ao Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim (Ev.
1- Anexo3 ; CNIS - Ev. 9-OUT2- fl. 4); Cumpre ressalvar que o período a ser
enquadrado por categoria profissional é de 21/10/1993 a 08/11/1994 (doravante
apresentou PPP abaixo). A exposição a agentes biológicos enseja o
reconhecimento do tempo de serviço como especial. As atividades de
técnico/atendente de enfermagem, exercidas até 28-04-1995, devem ser
reconhecidas como especial em decorrência do enquadramento, por
equiparação, à categoria profissional de enfermagem (códigos 1.3.2 e 2.1.3 do
Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64; Códigos 1.3.4 do Anexo I e 2.1.3 do
Anexo II do Decreto nº 83.080/79) (Vide jurisprudência STJ acima);

- 09/11/1994 a 21/10/2001; 22/10/2001 a 23/02/2006; 24/02/2006 a 30/06/2011
e 01/07/2011 a 06/07/2017 (data emissão PPP): PPP emitido pela Unimed Sul
Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico(Ev. 1- ANEXO4- fls. 2/5), que
registra o cargo de “técnico de  enfermagem”, setor “UTIN”, com exposição
da autora a vírus, bactérias, de forma habitual e permanente (vide
observações), com EPI Eficaz a contar de 24/02/2006. Entre 09/1/1994 a
21/10/2001 as atividades da autora consistiam em “higienizar pacientes;
preparar para exames; realizar curativos; sonda; aspirar e puncionar veias”.
De 24/02/2006 em diante, além destas atividades, exercia procedimentos
diversos de enfermagem, realizava e auxiliava nos banhos; realizar cuidados
de enfermagem em pacientes críticos inerentes à terapia intensiva; limpar as
incubadoras e braços aquecidos etc”. Há identificação de responsável técnico -
Edina Maria Fassarela, CRM ES 4533, desde 08/05/1990;

- 01/07/2016 a 12/06/2017 (data emissão PPP): PPP emitido pela Acolher
Atenção Domicialiar Ltda EPP (Ev. 1- ANEXO4- fls. 7/8), que registra o cargo
de “técnico de  enfermagem”, setor “Produção”, com exposição da autora a
vírus, fungos e, bactérias, parasitas e bacilos gerados pelo contato com
pacientes (Intensidade/concentração: BAIXA). As atividades da autora
consistiam em “atenção á saude domiciliar”. Há identificação de responsável
técnico -MEDICO DO TRABALHO.
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7. Vale ressalvar que recentemente, em 23/05/2019, a Turma Nacional de
Uniformização concluiu julgamento do PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500 (Tema 211)
sobre o assunto, tendo fixado a seguinte tese: 

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos,
exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo
com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a
jornada."

8. Analisando a profissiografia da autora, a presença de germes infecciosos ou
parasitários e o risco de contágio é inerente quanto às atividades exercidas de puncionar
veias, aplicar medicamentos, dar banho em pacientes, realizar curativos etc, ainda que não
estejam diretamente relacionadas com pacientes em unidade de isolamento. 

9. Ainda, no tocante aos agentes infecciosos existentes, especialmente, em
ambientes hospitalares e similares (UTIN/ enfermaria), a TNU tem adotado o entendimento
de que “não é necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante a
integralidade da jornada de trabalho do segurado, bastando que haja o efetivo e constante
risco de contaminação e de prejuízo à saúde do trabalhador, satisfazendo os requisitos da
habitualidade e permanência”. Por isso, no que se refere ao uso de EPI eficaz que “no caso
de agentes biológicos, o enfermeiro encontra-se sujeito a acidentes como perfuração de luvas
ou aspiração dos vírus e bactérias existentes no ambiente hospitalar, sendo as mucosas e a
pele não íntegra também vias de entrada desses agentes nocivos”. Assim, eventual
fornecimento do EPI não se mostra suficiente para afastar toda e qualquer possibilidade de
prejuízo à saúde, pois o risco de contrair doenças infecto contagiosas permanece.”
(Precedente: PEDILEF 050851218220164 058102 – TNU – publicação: 19/02/2018,
julgamento em 19/02/2018, Relator Ministro Raul Araújo).

10. Porém, registro que não logrei encontrar nos autos documento técnico que
permita o reconhecimento da especialidade do período de 07/07/2017 até 05/02/2019. O PPP
mais recente apresentado pela autora e que retrata período de 1994 a jul/2017, foi emitido em
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06/07/2017. Após tal data, não há nos autos qualquer documento que comprova, na
forma da lei (obrigatório laudo ou formulário técnico -art. 57, §3º da Lei 8.213/91), que a
autora esteve exposta a agentes insalubres. Não serve a CTPS para a prova de insalubridade
no período em foco, ainda que o vínculo laboral tenha se mantido até 01/12/2018 (Ev. 9-
OUT2- fl. 5). Destaco inclusive que a atividade prestada pela autora de "07/07/2018
até 01/12/2018", como “técnico de  enfermagem”, exposição BAIXA  a agentes biológicos,
decorente de visitas domiciliares, não tem amparo na lei para o enquadramento como
especial (PPP - Ev. 1- ANEXO4- fls. 7/8).

11. Mesmo com a exclusão do périodo esepcial de 0707/2017 a 05/02/2019, a
autora conta com mais de 25 anos de tempo especial. Veja-se:

es (Ev. 1- PROCADM9-fl. 43), o que resulta em mais de 35 anos de tempo de
contribuição (sendo que in casu era necessário apenas 30 anos- mulher). Veja-se:

Período:                                   Soma:

14/08/1991 a 20/10/1993         2 a 2 m 7 d

21/10/1993 a 08/11/1994         1 a 0 m 18 d

09/11/1994 a 06/07/2017         22 a 7 m 28 d

                                                25 a 10 m 23 d

12. Ante o exposto, VOTO POR dar parcial provimento ao recurso do INSS
para excluir da contagem como especial apenas o périodo de 07/07/2017 a 05/02/2019, por
ausência de comprovação do labor especial. No mais, mantida a sentença. Sem condenação
do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96), ou em honorários advocatícios, ex vi
do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Certificado o trânsito em julgado,
devolvam-se os autos eletrônicos ao juízo de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000664053v4 e do código CRC 2e42ec2e.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003924-04.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: FATIMA POZZI MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso do INSS para excluir da contagem como especial apenas o périodo de
07/07/2017 a 05/02/2019, por ausência de comprovação do labor especial. No mais, mantida
a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96), ou em
honorários advocatícios, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Certificado o
trânsito em julgado, devolvam-se os autos eletrônicos ao juízo de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699419v2 e do código CRC f98ddcbf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000877-85.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JORGE ANTONIO BATISTA LEAL (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS VANDERMUREN BRUM (OAB ES020430)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido
do autor, para implantar o benefício de aposentadoria especial na DER (30/12/2018),
mediante reconhecimento como especial dos períodos de 14/07/1993 a 29/02/1996,
01/03/1996 a 31/05/1999 e 01/06/1999 a 30/12/2018. Concedeu ainda tutela provisória de
urgência, devendo o benefício de aposentadoria ser implantado e comprovada sua
implantação no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da intimação desta Sentença, sob
pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Aduz o INSS em suas razões
que: i) o autor trabalhou em setores e cargos diversos, razão pela qual a medição pontual de
ruído é desprovida de comprovação da habitualidade e permanência; ii) para períodos
anteriores a 18.11.2003 (Decreto 4.882/2003), a NR-15/MTE (item 6, anexo I),  é necessário
a feitura de uma média ponderada do ruído medido em função do tempo, caso contrário a
medição pontual/instantânea por decibelímetro violará o preceito legal inserido no art.57, §3,
da Lei 8.213/91; iii) em relação aos períodos a partir de 01/01/2004 obrigatório aferição pela
técnica NHO 01 da FUNDACENTRO e fornecer o NEN para análise (não nas formas de
média, Leq e Lavg (TWA) e outras); iv) não estando os formulários juntados acompanhados
das medições dos níveis de ruído ao longo da jornada de trabalho, não podem os mesmos
constituir prova hábil da exposição alegada; v) os PPP’s precisam da assinatura do
representante legal da empresa e do responsável pelos registros ambientais e identificação do
médico do trabalho ou engenheiro de segurança; vi) quanto ao agente ruído, a partir de 01 de
janeiro de 2004, o mesmo deve ser expresso em NEN- Nível de Exposição Normalizado
(NEN), que corresponde ao Nível de Exposição (NE) convertido para a jornada padrão de 8 h
diárias, pela metodologia da FUNDACENTRO. Postulou a reforma da Sentença,  afastando a
especialidade para os períodos reconhecidos na decisão, revogando a tutela. Sucessivamente,
requer seja afastada a aplicação da multa por descumprimento previamente fixada ou que a
mesma seja reduzida para valor razoável, fixando a contagem do prazo em dias úteis. 

02. JORGE ANTONIO BATISTA LEAL apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença. 
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É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

03. Basicamente, o INSS impugnou a sentença quanto a não indicação do nível
de ruído expresso em NEN- Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP. O
reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/07/1993 a 29/02/1996, 01/03/1996 a
31/05/1999 e 01/06/1999 a 30/12/2018, conforme sentença, deu-se com base nos seguintes
documentos:

- 14/07/1993 a 29/02/1996: PPP (Ev. 8- PROCADM1- fl. 31/32) emitido pela
empresa Viação Itapemirim S/A, que registra os cargos de “Aux. Geral” e
“Almoxarife”, no setor “Gaiola Ferram-PL11”, exposto a ruído de modo
habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente de nível médio Leq:
92.8 dbA (dosimetria), além de produtos químicos como óleos minerais e
graxas, de modo habitual e permanente, e EPI eficaz. NO PPP há expressa
identificação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais e está
subscrito pelo Coordenador de segurança do trabalho da empresa.O documento
é formalmente válido. Tampouco se sustenta a alegação do INSS de que o
trabalho realizado pelo autor em  setores e cargos diversos, não se deu de forma
habitual e permanente. Vide ainda declaração da empresa ((Ev. 8-
PROCADM1- fl. 38) que reitera que no setor “Gaiola Ferramentas
(almoxarifado)”, a exposição a ruídos dos trabalhadores dava-se de modo
habitual e permanente, e que a exposição se processava durante todo o dia de
trabalho, sem interrupção. Anexado ainda o histograma do ruído (fls. 40/43). 

- 01/03/1996 a 31/05/1999: PPP (Ev. 8- PROCADM1- fl. 33/35) emitido pela
empresa Tecnobus- Serviços, Comércio e Industrial Ltda, que registra os cargos
de “Almoxarife”, no setor “Gaiola Ferram-PL11”, exposto a ruído de modo
habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente de nível médio Leq:
92.8 dbA (dosimetria), além de produtos químicos como óleos minerais e
graxas, de modo habitual e permanente. e EPI eficaz. NO PPP há expressa
identificação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais e está
subscrito pelo Procurador da empresa.O documento é formalmente válido.
Tampouco se sustenta a alegação do INSS de que o trabalho realizado pelo autor
em  setores e cargos diversos, não se deu de forma habitual e permanente. Vide
ainda declaração da empresa (Ev. 8- PROCADM1- fl. 39) que informa que “não
houve alteração das condições ambientais do local de trabalho, dos rocesso de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 8



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 44/275

5000877-85.2020.4.02.5002 500000663248 .V4 JES10344© JES10344

trabalho, do layout do,posto de trabalho, nem alteração de máquinas e
equipamentos, o processo de produção, permanece o mesmo como consta no
PPP. Anexado ainda o histograma do ruído (fls. 44/47). 

- 01/06/1999 a 30/12/2018 (DER): PPP (Ev. 8- PROCADM1- fl. 36/38) emitido
em 28/01/2019, pela empresa Viação Itapemirim S/A, que registra os cargos de
“Almoxarife”, nos setores “Gaiola Ferram-PL11” e “Almoxarifado”, exposto
a ruído de modo habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente de
nível médio Leq: 92.8 dbA (dosimetria), além de produtos químicos como
óleos minerais e graxas, de modo habitual e permanente. e EPI eficaz. NO
PPP há expressa identificação dos responsáveis técnicos pelos registros
ambientais e está subscrito pelo Supervisor da empresa. O documento é
formalmente válido. Tampouco se sustenta a alegação do INSS de que o
trabalho realizado pelo autor em  setores e cargos diversos, não se deu de forma
habitual e permanente. Vide ainda declaração da empresa ((Ev. 8-
PROCADM1- fl. 38) que reitera que no setor “Gaiola Ferramentas
(almoxarifado)”, a exposição a ruídos dos trabalhadores dava-se de modo
habitual e permanente, e que a exposição se processava durante todo o dia de
trabalho, sem interrupção. Anexado ainda o histograma do ruído (fls. 48/60).

04. O art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91 prescreve que “a comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista”. Assim, apresentado o PPP, com identificação dos responsáveis técnicos pelos
registros ambientais -médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e emitido
com base no próprio laudo técnico, dispensa-se a apresentação de histograma ou medições de
ruído. A corroborar:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
(PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO
TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT).
DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO
CONTEÚDO DO PPP.

1.Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de
serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é
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elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se,
entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando
idoneamente impugnado o conteúdo do PPP. 2. No caso concreto, conforme
destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado
pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário
nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP
anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como
meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente
nocivo "ruído". 3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente.
(Pet 10.262/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM.
AGENTE RUÍDO. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS. No que se
refere ao agente ruído, necessário esclarecer que é pacífico o entendimento de
que o tempo de serviço rege-se pela legislação vigente ao tempo do efetivo
exercício, devendo ser considerada especial “a atividade exercida com
exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/97;
após essa data, o nível de ruído tido como prejudicial é o superior a 90 decibéis;
a partir do Decreto 4.882, de 18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico
ruído reduziu para 85 decibéis, não havendo falar em aplicação retroativa deste”
(2ª Turma, AgRg no REsp 1347335 / PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe 18/12/2012 e AgRg no REsp 1352046 / RS, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 08/02/2013). - A documentação apresentada atende aos
requisitos legais, visto que se trata de formulário e PPP emitido pela empresa
com base em laudo técnico de condições ambientais elaborado por
profissional legalmente habilitado, que descreve as atividades exercidas, os
fatores de exposição de agressividade e a jornada de trabalho. - É inexigível a
apresentação de histogramas e medições de ruído carreadas ao longo de todo
o tempo de labor especial para ter o tempo reconhecido e convertido, uma vez
que a legislação não faz tal exigência. - Procedendo à conversão dos períodos
reconhecidamente especiais em tempo de serviço comum e somados ao tempo
de serviço comprovado nos autos (até 01/11/2010), tem-se que, na data do
requerimento administrativo (25/11/2010), o autor possuía o tempo mínimo para
a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (35 anos, 08
meses e 02 dias de tempo de contribuição), conforme planilha de cálculo
elaborada pelo MM. Juízo a quo, a qual não restou impugnada pelo INSS, razão
pela qual correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial. - Recurso e
remessa não providos. TRF2- AC 201351011221724 Relator(a) Desembargador
Federal MESSOD AZULAY NETO - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
- E-DJF2R - Data::05/12/2014
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05. Quanto à metodologia de apuração do ruído, teço algumas considerações. A
NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas: estabelece metodologia
para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou intermitente por meio da
dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de trabalho; estabelece
especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos gerais de medição;
estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou intermitente; prevê
interpretação dos resultados.

06. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou
dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao
agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser
apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
na medição, bem como a respectiva norma". Em conclusão, para períodos anteriores a
nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da NR-
15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), inclusive por
intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

07. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo
para afastar o enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia
NHO-01 da FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o
trabalhador que a metodologia NR-15, que era anteriormente utilizada. A
aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um incremento de duplicação de
dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de três, portanto, o
limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado
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é parte hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis
falhas nos formulários apresentados que são de responsabilidade do
empregador.”

08. Como esclarecido a metodologia da NR-15 era mais severa para o
trabalhador, enquanto a NHO-01 é mais precisa e benéfica ao segurado. Dos PPP’s juntados,
vê-se ter sido realizada apuração da média de ruído durante toda a jornada de trabalho
(Dosimetria). Ou seja, ainda que empregada a NR-15 na apuração, o agente físico apontou
trabalho em condições insalubres, maléficas à saúde. Portanto, a medição de pressão sonora
feita mediante dosimetria, mesmo a contar de nov/2003, atende às exigências legais e
normativas do INSS. Logo, nada a alterar na sentença. 

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

10. Quanto à contagem do prazo de 30 dias corridos para implementar a tutela
de urgência, estabelecidos na sentença, destaco que o prazo para cumprimento de ordem
judicial, conquanto não se suspenda, por se tratar de verba alimentar, deve ser contado em
dias úteis (desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que
trata dos prazos processuais e sua contagem em dias úteis. Caso a APSADJ não cumpra a
determinação no prazo estipulado, ora esclarecido que é contado em dias úteis, será apurado o
valor da multa após o trânsito em julgado.

11.Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS tão-somente para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que
passa a ser de R$ 100,00 e esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de urgência é
contado em dias úteis da intimação da APSADJ. No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56
das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000663248v4 e do código CRC 53e1c2c2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000877-85.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JORGE ANTONIO BATISTA LEAL (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS VANDERMUREN BRUM (OAB ES020430)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS tão-somente para reduzir o valor da multa
diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00 e esclarecer que o prazo
para cumprimento da tutela de urgência é contado em dias úteis da intimação da APSADJ. No
mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência,
nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado
baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699435v2 e do código CRC e7b0c49c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004538-09.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MANOEL LUIZ FRAGOSO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido
do autor, para implantar o benefício de aposentadoria especial na DER (25/02/2015), se a
renda mensal for superior à do benefício atualmente recebido, considerando o tempo total de
32 anos 06 meses e 05 dias, bem como a pagar as prestações vencidas, observada a
prescrição quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício
inacumulável, após o trânsito em julgado. Concedeu a tutela provisória de urgência, devendo
o benefício de aposentadoria ser implantado e comprovada sua implantação no prazo de 30
(trinta) dias corridos, contados da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Aduz o INSS em suas razões que: i) os PPP’s
apresentados pela Parte Autora NÃO contêm elementos para a comprovação da efetiva
exposição aos agentes nocivos, uma vez que não estão acompanhados de histograma ou
memória de cálculos (medição única da pressão sonora); ii) quanto ao agente ruído, a partir
de 01 de janeiro de 2004, o mesmo deve ser expresso em NEN- Nível de Exposição
Normalizado (NEN), que corresponde ao Nível de Exposição (NE) convertido para a jornada
padrão de 8 h diárias. Postulou a reforma da Sentença, com IMPROCEDÊNCIA “in totum”
dos pedidos consignados na Petição Inicial, com restituição dos valores recebidos. Caso não
acolhida a pretensão precitada, requer a exclusão da condenação da multa diária de R$
500,00. 

02. MANOEL LUIZ FRAGOSO apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença. 

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO
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03. Na r. Sentença, o Juízo reconheceu como tempo de serviço especial os
períodos de 01/06/1982 a 30/12/1984 e 01/04/1985 a 25/02/2015, por exposição a ruído
acima da média. 

04. O INSS impugnou a sentença quanto a não apresentação nos autos da
medição do ruído ou histograma, além de alegar que a partir de 01 de janeiro de 2004, o nível
deve ser expresso em NEN- Nível de Exposição Normalizado (NEN), que corresponde ao
Nível de Exposição (NE) convertido para a jornada padrão de 8 h diárias. O enquadramento
dos períodos como especiais, conforme sentença, deu-se com base nos seguintes documentos:

- 01/06/1982 a 30/12/1984: PPP (Ev. 6- PROCADM2- fl. 17/18) emitido pela
empresa INDUSTRIA DE MARMORES ITALVA LTDA, que registra que o
autor no cargo de “servente”, setor “pedreira”, ficou exposto a ruído de nível
médio Lavg: 95,84 dbA (dosimetria).  

- 01/04/1985 a 06/02/2015: PPP (Ev. 6- PROCADM2- fl. 19/21) emitido pela
empresa PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A, que registra que o autor
nos cargos de “aux. de produção”, “operador de britador”, “operador de
empilhadeira e op. de pá carregadeira” setor “produção”, ficava exposto a
ruídos acima de 92,0 dbA (dosimetria) e 88,7 dbA-dosimetria (1/11/86 a
30/09/90), ou seja, sempre acima das médias para os períodos. Além disso,
também ficava exposto a poeira de sílica (agente cancerígeno- Linach). 

05. O art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91 prescreve que “a comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista”. Assim, apresentado o PPP, documento emitido com base no próprio laudo
técnico, dispensa-se a apresentação de histograma ou medições de ruído. A corroborar:
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Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM.
AGENTE RUÍDO. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS. No que se
refere ao agente ruído, necessário esclarecer que é pacífico o entendimento de
que o tempo de serviço rege-se pela legislação vigente ao tempo do efetivo
exercício, devendo ser considerada especial “a atividade exercida com
exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/97;
após essa data, o nível de ruído tido como prejudicial é o superior a 90 decibéis;
a partir do Decreto 4.882, de 18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico
ruído reduziu para 85 decibéis, não havendo falar em aplicação retroativa deste”
(2ª Turma, AgRg no REsp 1347335 / PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe 18/12/2012 e AgRg no REsp 1352046 / RS, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 08/02/2013). - A documentação apresentada atende aos
requisitos legais, visto que se trata de formulário e PPP emitido pela empresa
com base em laudo técnico de condições ambientais elaborado por profissional
legalmente habilitado, que descreve as atividades exercidas, os fatores de
exposição de agressividade e a jornada de trabalho. - É inexigível a
apresentação de histogramas e medições de ruído carreadas ao longo de
todo o tempo de labor especial para ter o tempo reconhecido e convertido,
uma vez que a legislação não faz tal exigência. - Procedendo à conversão dos
períodos reconhecidamente especiais em tempo de serviço comum e somados
ao tempo de serviço comprovado nos autos (até 01/11/2010), tem-se que, na
data do requerimento administrativo (25/11/2010), o autor possuía o tempo
mínimo para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral
(35 anos, 08 meses e 02 dias de tempo de contribuição), conforme planilha de
cálculo elaborada pelo MM. Juízo a quo, a qual não restou impugnada pelo
INSS, razão pela qual correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial.
- Recurso e remessa não providos. TRF2- AC 201351011221724 Relator(a)
Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO - SEGUNDA TURMA
ESPECIALIZADA - E-DJF2R - Data::05/12/2014

06. Quanto à metodologia de apuração do ruído a contar jan/2004. Teço
algumas considerações. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais
detalhadas: estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído
contínuo ou intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das
condições de trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece
procedimentos gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído
contínuo ou intermitente; prevê interpretação dos resultados.

07. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
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Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou
dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao
agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser
apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
na medição, bem como a respectiva norma". Em conclusão, para períodos anteriores a
nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da NR-
15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), inclusive por
intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

08. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo
para afastar o enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia
NHO-01 da FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o
trabalhador que a metodologia NR-15, que era anteriormente utilizada. A
aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um incremento de duplicação de
dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de três, portanto, o
limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado
é parte hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis
falhas nos formulários apresentados que são de responsabilidade do
empregador.”

09. Como esclarecido a metodologia da NR-15 era mais severa para o
trabalhador, enquanto a NHO-01 é mais precisa e benéfica ao segurado. Dos PPP’s juntados,
vê-se ter sido realizada apuração da média de ruído durante toda a jornada de trabalho
(Dosimetria). Ou seja, ainda que, a contar de 01/01/2004, tenha sido empregada a NR-15 na
apuração ou a NHO-01 da fundacentro, o agente físico ruído apurado, tornava o trabalho
insalubre. Portanto, a medição de pressão sonora feita mediante dosimetria, atende às
exigências legais e normativas do INSS. Logo, nada a alterar na sentença. 
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10. Quanto à exclusão da condenação da multa diária de R$ 500,00, no caso de
descumprimento da tutela de urgência, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de
afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo
com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de
resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos
últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária
de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é quase metade do valor do salário
mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que
fixo a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

11. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS tão-somente para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que
passa a ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000650844v2 e do código CRC a9f234b0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004538-09.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MANOEL LUIZ FRAGOSO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS tão-somente para reduzir o valor da multa
diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00. No mais, mantida a
sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao
juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699437v2 e do código CRC 13e1adef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001101-23.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ROMILDO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido
do autor, para implantar o benefício de aposentadoria especial na DER (25/09/2019),
mediante reconhecimento como especial dos períodos de 01/04/1991 a 05/03/1997,
01/08/2003 a 31/10/2006 e 12/12/2007 a 31/01/2008. Concedeu ainda tutela provisória de
urgência, devendo o benefício de aposentadoria ser implantado e comprovada sua
implantação no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da intimação desta Sentença, sob
pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Aduz o INSS em suas razões
que: i) o autor deixou de apresentar laudo técnico para todos os períodos acima, constando
nos autos apenas os respectivos PPP's; ii) não constam nos laudos SB 40 e DIRBEN 8030
apresentados pelo autor as demonstrações de valores medidos, sendo apresentados somente
valores fixos, por vezes desacompanhados de laudo técnico, o que afasta a sua conclusão por
ausência de demonstração de como tal valor final foi obtido, bem como se houve exposição
durante toda a jornada de trabalho; iii)  não consta se a metodologia de aferição do ruído foi a
NHO-01 da FUNDACENTRO para os períodos posteriores a 01/01/2004; iv) a partir de
01/01/2004 obrigatório aferição pela técnica NHO 01 da FUNDACENTRO e fornecer o NEN
para análise (não nas formas de média, Leq e Lavg (TWA) e outras). Requer seja reformada a
r. sentença, nos termos do arrazoado, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos.
Sucessivamente, requer seja afastada a aplicação da multa por descumprimento previamente
fixada ou que a mesma seja reduzida para valor razoável.

02. ROMILDO DE SOUZA apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença. 

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 10



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 57/275

5001101-23.2020.4.02.5002 500000663434 .V4 JES10344© JES7044

03. Basicamente, o INSS impugnou a sentença quanto a não indicação do nível
de ruído expresso em NEN- Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP e o laudo
técnico que teria embasado os PPP's. O reconhecimento da especialidade dos períodos
de 01/04/1991 a 05/03/1997, 01/08/2003 a 31/10/2006 e 12/12/2007 a 31/01/2008, conforme
sentença, deu-se com base nos seguintes documentos:

- 01/04/1991 a “05/03/1997”: PPP (Ev. 12- PROCADM2- fl. 24/25) emitido
pela empresa S.B.Ferreira, que registra o cargo de “Ajudante”, no setor
“Produção”, exposto a ruído de modo habitual e permanente, não ocasional,
nem intermitente (vide observações), em intensidade de 88,4 dbA (dosimetria).
NO PPP há expressa identificação dos responsáveis técnicos pelos registros
ambientais e está subscrito pelo Sócio gerente da empresa. O documento é
formalmente válido.

-01/08/2003 a 31/10/2006: PPP (Ev. 12- PROCADM2- fl. 28/29) emitido pela
empresa Carvalho Marmores e Granitos Ltda, que registra o cargo de
“Acabador”, no setor “Marmoraria”, exposto a ruído de modo habitual e
permanente, não ocasional, nem intermitente , em intensidade de NEN de
94,3 dbA (dosimetria NHO-01- Fundacentro). NO PPP há expressa
identificação dos responsáveis técnicos pelos registros ambientais e está
subscrito pelo Sócio gerente da empresa.O documento é formalmente válido.

- 12/12/2007 a 31/01/2008: PPP (Ev. 12- PROCADM2- fl. 30/31) emitido pela
empresa Itaplana Minerios Ltda, que registra os cargos de “Aux. Produção” e
“Op Ensacadeira”, no setor “Produção”, exposto a ruído de modo habitual e
permanente, não ocasional, nem intermitente (vide observações) , em
intensidade de NEN de 94,59 dbA (dosimetria NHO-01- Fundacentro). NO
PPP há expressa identificação dos responsáveis técnicos pelos registros
ambientais e está subscrito pelo Diretor da empresa.O documento é
formalmente válido.

04. Em recente julgado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o
entendimento de que nos pedidos de aposentadoria especial feitos com base em exposição do
trabalhador a ruído nocivo, a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT), pode ser dispensada quando o processo é instruído com o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
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APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE
QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.

1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço
especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com
base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a
necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente
impugnado o conteúdo do PPP. 2. No caso concreto, conforme destacado no
escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do
Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção
específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não
se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à
comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído". 3.
Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente. (Pet 10.262/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe
16/02/2017)

 

05. O art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91 prescreve que “a comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista”. Assim, apresentado o PPP, com identificação dos responsáveis técnicos pelos
registros ambientais -médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e emitido
com base no próprio laudo técnico, dispensa-se a apresentação de histograma ou medições de
ruído. A corroborar:

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM.
AGENTE RUÍDO. RECURSO E REMESSA NÃO PROVIDOS. No que se refere
ao agente ruído, necessário esclarecer que é pacífico o entendimento de que o
tempo de serviço rege-se pela legislação vigente ao tempo do efetivo exercício,
devendo ser considerada especial “a atividade exercida com exposição a
ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/97; após essa
data, o nível de ruído tido como prejudicial é o superior a 90 decibéis; a partir
do Decreto 4.882, de 18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído
reduziu para 85 decibéis, não havendo falar em aplicação retroativa deste” (2ª
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Turma, AgRg no REsp 1347335 / PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
18/12/2012 e AgRg no REsp 1352046 / RS, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 08/02/2013). - A documentação apresentada atende aos
requisitos legais, visto que se trata de formulário e PPP emitido pela empresa
com base em laudo técnico de condições ambientais elaborado por
profissional legalmente habilitado, que descreve as atividades exercidas, os
fatores de exposição de agressividade e a jornada de trabalho. - É inexigível a
apresentação de histogramas e medições de ruído carreadas ao longo de todo
o tempo de labor especial para ter o tempo reconhecido e convertido, uma vez
que a legislação não faz tal exigência. - Procedendo à conversão dos períodos
reconhecidamente especiais em tempo de serviço comum e somados ao tempo
de serviço comprovado nos autos (até 01/11/2010), tem-se que, na data do
requerimento administrativo (25/11/2010), o autor possuía o tempo mínimo
para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (35
anos, 08 meses e 02 dias de tempo de contribuição), conforme planilha de
cálculo elaborada pelo MM. Juízo a quo, a qual não restou impugnada pelo
INSS, razão pela qual correta a sentença que julgou procedente o pedido
inicial. - Recurso e remessa não providos. TRF2- AC 201351011221724
Relator(a) Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA - E-DJF2R - Data::05/12/2014

06. Quanto à metodologia de apuração do ruído a contar jan/2004, teço algumas
considerações. A NHO-01 estabelece procedimentos e metodologias mais detalhadas:
estabelece metodologia para avaliação da exposição de um trabalhador ao ruído contínuo ou
intermitente por meio da dose diária; especifica a abordagem dos locais e das condições de
trabalho; estabelece especificações dos equipamentos de medição; estabelece procedimentos
gerais de medição; estabelece procedimentos específicos de medição de ruído contínuo ou
intermitente; prevê interpretação dos resultados.

07. Em consonância, a Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF
05016573220124058306, transitado em julgado em 08/maio/2019, decidiu, por maioria,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou
dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao
agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser
apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
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na medição, bem como a respectiva norma". Em conclusão, para períodos anteriores a
nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da NR-
15 MTE. Mas, a partir de então, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que
preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), inclusive por
intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), só não
sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

08. Não bastasse, destaco a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, Sessão de 06/12/2018, Processo 35062.002812/2017-04, que,
por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo
para afastar o enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia
NHO-01 da FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o
trabalhador que a metodologia NR-15, que era anteriormente utilizada. A
aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um incremento de duplicação de
dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de três, portanto, o
limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado
é parte hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis
falhas nos formulários apresentados que são de responsabilidade do
empregador.”

09. Como esclarecido a metodologia da NR-15 era mais severa para o
trabalhador, enquanto a NHO-01 é mais precisa e benéfica ao segurado. Dos PPP’s juntados,
vê-se ter sido realizada apuração da média de ruído durante toda a jornada de trabalho
(Dosimetria). Ou seja, ainda que empregada a NR-15 na apuração, o agente físico apontou
trabalho em condições insalubres, maléficas à saúde. Portanto, a medição de pressão sonora
feita mediante dosimetria, mesmo a contar de nov/2003, atende às exigências legais e
normativas do INSS. Na hipótese, também foi confirtmado nos PPP's (Ev. 12- PROCADM2-
fl. 28/31) que a metodogia de apurarção do ruído, deu-se pela NHO-01 da
Fundacentro. Logo, nada a alterar na sentença. 

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

11.Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS tão-somente para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que
passa a ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas
e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000663434v4 e do código CRC 68b73197. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001101-23.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ROMILDO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS tão-somente para reduzir o valor da multa
diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00. No mais, mantida a
sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao
juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699439v2 e do código CRC 02c62e94. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005057-81.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA MADALENA PEREIRA FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª
Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido da autora ao
condenar o réu a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição recebida
pela autora, em aposentadoria especial, mediante averbação de períodos de trabalho
reconhecidos nestes autos como especiais (01/12/1981 a 01/03/1984 e 01/12/1985 a
28/04/2014), mantendo a DIB anteriormente concedida, pagando as diferenças sobre as
prestações vencidas, após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal e
compensando-se os valores recebidos a idêntico título. Aduz, em síntese o INSS, que: i) entre
01/12/1981 a 01/03/1984 a atividade exercida na Prefeitura de Muqui/ES de efetuar a limpeza
de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo e coletando os detritos ali
acumulados, não há trabalho permanente com coleta e industrialização do lixo,
impossibilitando o enquadramento por categoria profissional; ii) de 01/12/1985 a 28/04/2014
a atividade da autora registrada na CTPS para o período de trabalho a partir de 01.12.1985 é a
de SERVENTE, muito embora os documentos presentes informem que a partir de 01.11.1994,
a autora teria passado a exercer a atividade de auxiliar de enfermagem, o que denota a
inexistência de habitualidade e permanência à exposição aos agentes biológicos, previstos no
código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 1999; iii) o mero contato com agentes
biológicos não é suficiente para enquadrar a atividade como especial, pois é necessário o
contato obrigatório com portadores de doenças infecto-contagiosas ou materiais
contaminados; iv) contato com produtos de limpeza, sem informação sobre a presença de
substâncias químicas nocivas em sua composição, não enseja o reconhecimento da
especialidade das atividades, bem como a informação genérica de exposição a calor, sem a
respectiva medição de sua intensidade. Postula a reforma da r. sentença nos termos acima. 

2. MARIA MADALENA PEREIRA FERREIRA apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

É o relatório. Passo à análise do recurso.

VOTO
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3. PERÍODO 01/12/1981 a 01/03/1984: A fim de comprovar a especialidade do
período de trabalho de 01/12/1981 a 01/03/1984 como especial, a autora apresentou os
seguintes documentos:

-01/12/1981 a 01/03/1984: PPP (Ev. 8- PROCADM2- fls. 5/6) emitido pela
Prefeitura Municipal de Muqui - ES, registra o cargo de gari, setor varrição,
com exposição da autora a Virus , bacterias, Protozoarios e fungos, sem
indicação de EPI eficaz. As atividades descritas no PPP são: efetuar a limpeza
de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e
coletando os detritos ali acumulados, para manter os referidos locais em
condições de higiene e trânsito.

4. Alega o INSS que o PPP não contém indicação dos responsáveis técnicos
pelos registros ambientais nem biológicos. A autora juntou  laudo técnico da "Prefeitura
Municipal", subscrito por Téc. Segurança do Trabalho (Ev. 8- PROCADM2- fl. 8), no qual
atesta que, segundo a NR-15 MTE,  na "atividade de limpeza urbana", a exposição aos riscos
biológicos era de grau médio.

5. A despeito de inexistir indicação no referido PPP de responsável técnico
pelos registros ambientais ou biológicos, tal observância era inexigível antes de 13/10/1996,
ex vi do art. 268, I, da IN INSS 77/2015: 

Art. 268. Quando apresentado o PPP, deverão ser observadas, quanto ao
preenchimento, para fins de comprovação de enquadramento de atividade
exercida em condições especiais por exposição agentes nocivos, o seguinte:

 I - para atividade exercida até 13 de outubro de 1996, véspera da publicação
da MP nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, quando não se tratar de ruído,
fica dispensado o preenchimento do campo referente ao responsável pelos
Registros Ambientais;

II - para atividade exercida até 13 de outubro de 1996, véspera da publicação
da MP nº 1.523, de 11 de outubro de 1996, fica dispensado o preenchimento
dos campos referentes às informações de EPC eficaz;

III - para atividade exercida até 03 de dezembro de 1998, data da publicação
da MP nº 1.729, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei nº 9.732, de 11
de dezembro de 1998, fica dispensado o preenchimento dos campos referentes
às informações de EPI eficaz;

IV - para atividade exercida até 31 de dezembro de 1998, fica dispensado o
preenchimento do campo código de ocorrência GFIP; e
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V - por força da Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM nº 1.715,
de -8 de janeiro de 2004, não deve ser exigido o preenchimento dos campos de
Resultados de Monitoração Biológica para qualquer período. (grifei)

6. Por outro lado, em que pese se possa considerar formalmente válido o PPP
apresentado, as atividades da autora ali descritas de efetuar a limpeza de ruas, parques,
jardins e outros logradouros públicos, varrendo-os e coletando os detritos ali acumulados,
para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito, não induzem à conclusão
de que havia contato permanente com agentes nocivos à saúde, ou material infecto-
contagiante, de forma significativa, a ponto de enquadrar suas atividades como similares
àquelas previstas na legislação previdenciária, de “coleta e industrialização de lixo” (agentes
biológicos nocivos). A jurisprudência já se manifestou sobre a atividade de gari e de
servente/faxina, quando não envolve a coleta e industrialização de lixo, veja-se: 

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS -
CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA 1. As
atividades de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não
implicam, necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos
(vírus, bactérias) e, portanto, não é passível de serem reconhecidas como tempo especial,
porque nem todo resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de
causar danos à saúde desses trabalhadores. 2. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n°
2.172/97 à coleta de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias públicas (varredores
de ruas), mas aos que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões), manuseando
de forma direta esses resíduos e expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a
risco de contaminação. (2ª TR-SC. RCI 2008.72.55.009575-0, Segunda Turma Recursal de SC,
Relator Ivori Luís da Silva Scheffer, julgado em 26/08/2009).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reconhecimento de atividade
especial e concessão de aposentadoria especial. 2. A parte autora em seu recurso requer a
reforma da sentença, ao argumento de que restou incontroverso o fato da autora trabalhar em
local insalubre, não sendo admissível que se considere para a caracterização de atividade
especial, apenas aquelas funções que possuam previsão expressa na legislação
regulamentadora. 3. No caso sub judice, entendo que o magistrado de origem apreciou
acertadamente o conjunto probatório e aplicou devidamente a legislação no caso concreto,
não merecendo reparos, pelo que adoto os fundamentos de sua r. sentença como razões de
decidir, in verbis:” (...)”. No caso concreto, no período requerido, a autora trabalhou na
Prefeitura Municipal de Santos Dumont, na secretarias municipais de Educação e Serviços
Públicos, nos cargos de faxineira e auxiliar de serviços gerais, conforme PPP's de fls. 53/55
e 57/59. Conquanto tenha sido realizada perícia judicial ambiental que concluiu pela
existência de insalubridade devido as operações em contato permanente com lixo urbano, a
mera limpeza de banheiros em repartições públicas, embora possa implicar algum contato
com agentes biológicos e/ou químicos, tal ocorre em grau mínimo/insignificante, que não
gera insalubridade nos moldes, por exemplo, daquela que pode ser verificada em ambiente
hospitalar. Ademais, o fato de a autora ter contato com produtos químicos de limpeza e
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realizar a retirada de lixo do local não denota atividade contínua e permanente com
eventuais agentes nocivos. A insalubridade de que trata a legislação previdenciária como
hábil a caracterizar a atividade como especial é aquela que efetivamente exponha a saúde do
trabalhador a risco extraordinário. Sobre o tema, confira-se o aresto: "EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, §1º DO
C.P.C. ATIVIDADE ESPECIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. I - Em que pese o
entendimento jurisprudencial de que os decretos previdenciários relativos à atividade
especial serem meramente exemplificativos, eles norteiam os critérios para contagem
especial de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Com efeito, os decretos
previdenciários que prevêem a contagem diferenciada por exposição a agentes biológicos,
trazem como exemplo de ambiente de risco, os hospitais e entidades afins, bem como os
matadouros. II - No caso dos autos, o local de trabalho da autora (escola) e empresa técnica,
não apresenta qualquer similaridade com tais ambientes, pois não apresenta condições de
risco biológico significativo, ou umidade expressiva. III - Cumpre anotar que conforme o
art. 436 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não está adstrito ao disposto no laudo,
podendo, segundo sua livre convicção, decidir de maneira diversa. IV - Assim, em que pese o
entendimento do perito judicial (notadamente imparcial e de confiança do juízo), a atividade
de servente e limpeza de banheiros, nos períodos de 01.06.1978 a 17.08.1979 e 21.08.1979 a
01.08.2000, não é especial. V - Como bem fundamentou o Juiz 'a quo', "toda atividade
profissional é dotada de um certo grau de insalubridade, penosidade e ou periculosidade,
ainda que mínimo. Não é dessa insalubridade ordinária, entretanto, que se ocupa a
legislação previdenciária" IV - Agravo previsto no §1º do art. 557 o C.P.C, interposto pela
parte autora, improvido. (TRF-3ª Região. AC nº 00104910620024036102. Rel. Juiz Federal
Fernando Gonçalves (convocado). e-DJF3 de 02/09/2011)." (destaquei)Nestes exatos termos,
a 1ª Câmara Regional Previdenciária de Juiz de Fora assim se manifestou no julgamento dos
autos nº ApReeNec nº 0043579-95.2011.4.01.9199/MG, em 18/05/2015, relator convocado Juiz
Federal Guilherme Fabiano Julien de Rezende. Logo, tanto sob o aspecto dos agentes nocivos
químicos, quanto da exposição a agentes biológicos, os períodos requeridos não podem ser
computados como atividade especial. Com tais considerações, julgo improcedente o pedido."4.
Pois bem, como muito bem observado pelo magistrado de origem em sua r. sentença, a
existência de insalubridade devido as operações em contato permanente com lixo urbano e a
mera limpeza de banheiros em repartições públicas, embora possa implicar algum contato
com agentes biológicos e/ou químicos, tal ocorre em grau mínimo/insignificante, que não
gera insalubridade nos moldes, por exemplo, daquela que pode ser verificada em ambiente
hospitalar. Além disso, o fato de a autora ter contato com produtos químicos de limpeza e
realizar a retirada de lixo do local não denota atividade contínua e permanente com
eventuais agentes nocivos. 5. Se não bastasse isso, não constitui meio idôneo para o
reconhecimento do labor especial, por si só, o fato de o segurado perceber adicional de
insalubridade, ante a diversidade de sistemática dos regimes previdenciário e trabalhista (STJ.
EDcl no AgRg no REsp nº 1.005.028/RS. Rel. Ministro Celso Limongi (convocado). DJe de
02/03/2009). 6. Ante o exposto, entendo que a sentença merece ser mantida, por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). 7. (...)(TRF - PRIMEIRA REGIÃO- RECURSO
CONTRA SENTENÇA DO JUIZADO CÍVEL (AGREXT)- 54842020134013801 -Relator(a)
LEONARDO AUGUSTO DE ALMEIDA AGUIAR Órgão julgador TURMA RECURSAL DE
JUIZ DE FORA – MG Data 09/11/2017)
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7. Portanto, excluo da contagem como especial o período de 01/12/1981 a
01/03/1984.

8. PERÍODO 01/12/1985 a 28/04/2014: Para comprovar a especialidade do
períodos de trabalho de 01/12/1985 a 28/04/2014 como especial, a autora apresentou os
seguintes documentos:

- 01/12/1985 a 28/04/2014 (Data da emissão do PPP). PPP (Ev. 8-
PROCADM2- fls. 10/11), emitido pela Sociedade de Amparo a Maternidade e a
Infância, que registra os cargos de “aux de serviços gerais 01/12/1985 a
01/02/1994” e de aux. de enfermagem 01/02/1994 a 28/04/2014”, setores
“Higienização” e “Assis. Tec Adm F. O serviços”, respetivamente, com
exposição da autora a vírus, bactérias, protozoários e fungos, sem indicação
de EPI Eficaz.

9. As atividades de auxiliar de serviços gerais no período de 01/12/1985 a
01/02/1994 consistiam em recolhimento de resíduos das enfermarias, realizar higienização
dos banheiros, quartos, corredores, pisos, áreas e mediações internas do hospital. Entre
01/02/1994 a 28/04/2014 como auxiliar de enfermagem as atividades da autora consistiam em
“higienizar pacientes; alimentar os pacientes; preparar pacientes  para exames e RX;
realizar curativos; aspirar; aplicar injeções; puncionar veias; ...aferir pressão e atender
pacientes; auxiliar o médico nos procedimentos de endoscopia; trocar a roupa de cama dos
leitos etc. NÃO  há no PPP identificação de responsável técnico pelos registros ambientais
nem biológicos. A autora juntou  laudo técnico subscrito por Téc. Segurança do trabalho (Ev.
8- PROCADM2- fl. 12), no qual se atesta que, segundo a NR-15 MTE,  a exposição aos
riscos biologicos era de grau médio. Porém, não há no laudo identificação de que o mesmo é
inerente à autora, pois genericamente indica como ramo de Atividade: Atendimento Médico
Hospitalar, o que por incluir vários cargos e não significa que foi esse laudo que embasou o
PPP.

10. Inicialmente, ressalvo que embora conste anotado na CTPS da autora o
registro do cargo de “servente” junto a Sociedade de Amparo a Maternidade e a Infância a
contar de 01/12/1985 (Ev. 1- Anexo5- fl.17), na Declaração do SAMI Sociedade de Amparo a
Maternidade e a Infância ressalvou-se que  “desde 01/12/1985 a autora exerce a função de
auxiliar de enfermagem”(ev. 8- PROCADM2- fl. 9) , ratificando a descrição das atividade
informadas no PPP. Logo, o registro incorreto na CTPS não impede o reconhecimento da
especialidade, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos.

11. O Código 1.3.2, do Decreto nº 53.831/64 e, 1.3.4 e 2.1.3 do Decreto nº
83.080/79, tratam das atividades ou serviços de assistência médica, odontológica, hospitalar,
e outras atividades afins, em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-
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contagiantes. Ainda, os códigos 3.0.0 e 3.0.1, do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99
classificam como agentes nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”,
presentes em determinados trabalhos:

3.0.0
 
 

 

BIOLÓGICOS
 
 

Exposição aos agentes citados
unicamente nas atividades relacionadas.

 

3.0.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECCIOSOS
VIVOS E SUAS TOXINAS
 
 

 MICROORGANISMOS E
PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS
VIVOS E SUAS TOXINAS  (Redação dada
pelo Decreto nº 4.882, de 2003)

a) trabalhos em estabelecimentos
de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou
com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais
infectados para tratamento ou para o preparo de
soro, vacinas e outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de
autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos
e manipulação de resíduos de animais
deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e
tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;
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g) coleta e industrialização do
lixo.

 

12. Então, mesmo a contar de 28/04/1995, também é possível o enquadramento
por exposição a agentes biológicos nocivos. O Anexo I do Decreto 83.080/1979 enumerava
tais agentes nocivos no item 1.3.4 (trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou
materiais infecto-contagiantes). O anexo IV do Decreto 2.172/1997, que vigorou de
06/03/1997 a 06/05/1999, e o anexo IV do Decreto 3.048/1999, em vigor atualmente,
prevêem no item 3.0.1 “a” a exposição a pacientes de doenças infecto-contagiosas ou com
manuseio de materiais contaminados. |Também, o Anexo 14, da NR nº 15, dispõe:

Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com
pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de
vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes,
bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal
que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e
outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal
técnico);

13. Recentemente, em 23/05/2019, a Turma Nacional de Uniformização
concluiu julgamento do PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500 (Tema 211) sobre o assunto,
tendo fixado a seguinte tese: 

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos,
exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo
com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a
jornada."
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14. Analisando a profissiografia da autora, no período de 01/12/1985 a
28/04/2014, pode-se afirmar que as atividades envolvidas nos trabalhos  de auxiliar de
serviços gerais e como auxiliar de enfermagem, implicava contato com pessoas doentes ou
com material infecto-contagiante e, portanto, caracteriza atividade especial. A autora
comprovou que ficava potencialmente exposta a contato com material infecto-contagiante de
modo habitual e permanente. As atividades de recolher resíduos das enfermarias, realizar
higienização dos banheiros, quartos, corredores, pisos, áreas e mediações internas do
hospital. e “higienizar pacientes; alimentar os pacientes; preparar pacientes  para exames e
RX; realizar curativos; aspirar; aplicar injeções; puncionar veias; aferir pressão e atender
pacientes; auxiliar o médico nos procedimentos de endoscopia; trocar a roupa de cama dos
leitos, o que envolvia o contato com pacientes e materiais contaminados em estabelecimento
hospitalar/clínico, em que há a comprovada presença de germes infecciosos ou parasitários, e
torna o risco de contágio inerente à atividade, ainda que não estejam diretamente relacionadas
com pacientes em unidade de isolamento.  

15. No que se refere ao uso de EPI eficaz, nem mesmo houve a informação de
EPI eficaz. De todo modo, as atividades implicavam permanente e habitual contato com
agentes nocivos que se expandem no próprio ar do ambiente hospitalar (bactérias, vírus e etc),
o que torna a utilização do uso de EPI’s praticamente inócua como forma de proteção.
Portanto, nada a alterar na sentença, quanto a tal período.

16. Mesmo com a exclusão como especial do período de 01/12/1981 a
01/03/1984, a autora faz jus à aposentadoria especial deferida na sentença, porquanto o
período especial mantido de 01/12/1985 a 28/04/2014, representa 28 anos 05 meses e 04 dias
(vide sentença).

 17. Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do INSS,
para excluir de sua condenação a contagem como especial do período de 01/12/1981 a
01/03/1984. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º,
inciso I, da Lei n.º 9.289/96), ou em honorários advocatícios ex vi do Enunciado nº 56 das
Turmas Recursais do ES. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000667656v11 e do código CRC d5b3843d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:14:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005057-81.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA MADALENA PEREIRA FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso do INSS, para excluir de sua condenação a contagem como especial
do período de 01/12/1981 a 01/03/1984. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do
INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96), ou em honorários advocatícios ex vi do
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se
os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699450v2 e do código CRC 67ac3b86.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:14:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003518-80.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: DULCE LEA DA SILVA RODRIGUES (OAB ES006121)
ADVOGADO: LUCAS COLA ALTOE (OAB ES031991)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso de Embargos de Declaração contra Voto proferido
por esta Relatora, que manteve a sentença, ao confirmar o direito do autor à aposentadoria
especial na DER, reduzindo apenas o valor da multa diária no caso de descumprimento da
tutela de urgência no prazo estabelecido. Argumenta que o v. acórdão embargado se mostra
omisso, obscuro e contraditório ao “conceder a aposentadoria especial declarando a
desnecessidade do afastamento do labor insalubre para a sua percepção, em nítida
contrariedade à legislação previdenciária vigente, em violação ao  artigo 57, parágrafo 8º,
da Lei 8.213/91”.

02. É o relatado.

VOTO

03. Os embargos opostos pelo INSS não merecem sequer serem conhecidos,
porquanto suscita matéria estranha ao julgamento proferido na sentença ou no Voto.

04. Da leitura do acórdão ora guerreado, não há sequer menção ao assunto
tratado pelo INSS, qual seja, de que foi garantido o direito à percepção do benefício de
aposentadoria especial independentemente do afastamento das atividades laborais sujeitas às
condições nocivas, afastando a aplicação do parágrafo 8º do art. 57, da Lei nº 8.213/91.
Repito, esse assunto em momento algum foi suscitado nos autos (nem em contestação), e por
isso não analisado na sentença ou no voto. 

05. Com efeito, os embargos do INSS mostram-se totalmente impertinentes.
Não há qualquer esclarecimento, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida por meio
de acórdão integrador.

 06. Ante o exposto, Voto por não conhecer dos embargos de declaração opostos
pelo INSS por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos fundamentados. Intimem-se.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 12



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 74/275

5003518-80.2019.4.02.5002 500000651060 .V4 JES10344© JES10344

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000651060v4 e do código CRC fe712d94. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003518-80.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: DULCE LEA DA SILVA RODRIGUES (OAB ES006121)
ADVOGADO: LUCAS COLA ALTOE (OAB ES031991)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
dos embargos de declaração opostos pelo INSS por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos
termos fundamentados. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698446v2 e do código CRC 3b694ae1.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001058-11.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: NAUMIR DELESPORTE (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE OLIVEIRA SILVA (OAB BA050742)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso de Embargos de Declaração contra Voto proferido
por esta Relatora, que manteve a sentença, ao confirmar o direito do autor à aposentadoria
especial na DER, reduzindo apenas o valor da multa diária no caso de descumprimento da
tutela de urgência no prazo estabelecido. Argumenta que o v. acórdão embargado se mostra
omisso, obscuro e contraditório ao “conceder a aposentadoria especial declarando a
desnecessidade do afastamento do labor insalubre para a sua percepção, em nítida
contrariedade à legislação previdenciária vigente, em violação ao  artigo 57, parágrafo 8º,
da Lei 8.213/91”.

02. Relatei o necessário. Decido.

VOTO

03. Pois bem. Os embargos opostos pelo INSS não merecem sequer ser
conhecidos, porquanto suscita matéria estranha ao julgamento proferido na sentença ou no
Voto.

04. Da leitura do acórdão ora guerreado, não há menção ao assunto tratado pelo
INSS (Tema 709 STF), qual seja, de que foi garantido o direito à percepção do benefício de
aposentadoria especial independentemente do afastamento das atividades laborais sujeitas às
condições nocivas, afastando a aplicação do parágrafo 8º do art. 57, da Lei nº 8.213/91.
Repito, esse assunto em momento algum suscitado nos autos (nem em contestação) e por isso
não analisado na sentença ou no voto. 

05. Com efeito, os embargos do INSS mostram-se totalmente impertinentes.
Não há qualquer esclarecimento, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida por meio
de acórdão integrador. Outrossim, a questão afeta se o segurado, após o recebimento da
aposentadoria especial, continuar ou voltar ao labor nocivo, para fins de cessação do
benefício de aposentadoria especial (Tema 709 STF), e seus consectários legais, deverá ser
apurada pelo INSS e pode ser objeto de nova ação, se for o caso.  
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 06. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR CONHECIMENTO aos embargos de
declaração opostos pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos
fundamentados. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000663945v2 e do código CRC 4ec8b121. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001058-11.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: NAUMIR DELESPORTE (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE OLIVEIRA SILVA (OAB BA050742)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
CONHECIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS, por serem incabíveis
(art.932, III, CPC), nos termos fundamentados, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698456v2 e do código CRC c914a441. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001670-55.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DUARTE DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)

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

RELATÓRIO

01. MARIA DA PENHA DUARTE DOS SANTOS interpôs recurso inominado
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES, que julgou
improcedentes seus pedidos. A recorrente, em suas razões, alega que exerceu trabalho
insalubre junto a Prefeitura Municipal de São Mateus/ES, entre 01/03/1993 a 17/05/2018, nas
atividades de auxiliar de serviços gerais, agente administrativo e auxiliar de enfermagem,
com exposição de modo habitual e permanente a agentes biológicos (vírus e bactérias),
presentes em seu local de trabalho. Sustenta que na prática, não há constatação de eficácia de
EPI na atenuação desses agentes, e por isso, deve-se reconhecer o período como especial
mesmo que conste tal informação. Postula seja reconhecida a especialidade do período de
labor entre 01/03/1993 a 17/05/2018, e, concedido o Benefício de APOSENTADORIA
ESPECIAL requerido desde a DER flexibilizada para a data de 17/05/2018, quando já havia
implementado o tempo necessário, ou, à data em que efetivamente implementar tal requisito,
com o pagamento das parcelas devidas desde a DER.

02. Contrarrazões do INSS, pela manutenção da sentença. 

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

VOTO

04. A sentença julgou improcedente o enquadramento como especial do período
de 01/03/1993 a 17/05/2018, sob o fundamento de que no PPP há informação de EPI eficaz, a
neutralizar os efeitos danosos dos agentes nocivos à saúde da autora. 

05. Para comprovar condição especial de trabalho, a autora apresentou Perfil
Profissiográfico Previdenciário, que atesta:
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-01/03/1993 a 01/09/2005: PPP emitido pela Prefeitura Municipal de São
Mateus em 08/08/2019 (Ev. 1- PPP10- fls.1/3), exercício dos cargos de
“Servente (01/03/1993 a 31/12/1996), “Auxiliar de Enfermagem (03/02/1997 a
31/12/1998; 01/01/1999 a 01/03/1999; 01/07/1999 a 30/09/1999; 05/01/1998 a
28/02/1998; 01/04/1999 a 30/06/1999), “Agente Administrativo” (08/11/1999 a
01/09/2005), setor “Secretaria Municipal de Saúde”, exposta a agentes
biológicos: Vírus, bactérias etc, de caráter habitual e permanente, e com uso
de EPI eficaz. As atividades exercidas pela autora consistiam em: “exame de
hemoglicoteste (HGT); Glicemia Capilar; Aferição de Pressão arterial; coleta
de material para exames laboratoriais; aplicação de medicação injetável;
curativos, dentre outras funções correlatas”. Ressalvado no PPP que embora a
autora tenha sido contratada para o cargo de “Servente”, e depois de Agente
Administrativo “exercia a função de auxiliar de enfermagem” (vide campo
observações); 

-02/09/2005 a 07/08/2019 (emissão PPP): PPP emitido pela Prefeitura
Municipal de São Mateus em 07/08/2019 (Ev. 1- PPP10- fls. 4/5), exercício do
cargo de “Agente Administrativo” , setor “Secretaria Municipal de Saúde”,
exposta a agentes biológicos: Vírus, bactérias etc, de caráter habitual e
permanente, e com uso de EPI eficaz. As atividades exercidas pela autora
consistiam em: “exame de hemoglicoteste (HGT); Glicemia Capilar; Aferição
de Pressão arterial; coleta de material para exames laboratoriais; aplicação
de medicação injetável; curativos, dentre outras funções correlatas”.
Ressalvado no PPP que embora a autora tenha sido contratada no cargo de
“Agente Administrativo” “mas exerce a função de auxiliar de enfermagem”
(vide campo observações). 

06. Recentemente, em 23/05/2019, a Turma Nacional de Uniformização
concluiu julgamento do PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500 (Tema 211) sobre o assunto,
tendo fixado a seguinte tese: 

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos,
exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo
com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da
prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a
jornada."

07. Analisando a profissiografia da autora, pode-se dizer que o trabalho
exercido como "auxiliar de enfermagem" junto à Secretaria Municipal de Saúde de São
Mateus, não se assemelha aos trabalhos prestados por enfermeiros em contato com pessoas
doentes ou com material infecto-contagiante a ponto de caracterizar atividade especial. No
presente caso, na função de “Auxiliar de Enfermagem”, a autora só fazia testes de
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hemoglicoteste (HGT); Glicemia Capilar; Aferição de Pressão arterial; coleta de material
para exames laboratoriais; aplicação de medicação injetável; curativos. As atividades da
autora mais se assemelham a de "atendente de laboratório". Inexiste a probabilidade da
exposição ocupacional de modo habitual, segundo a profissiografia. Não há, assim,
caracterização de riscos infecciosos potenciais nas atividades desempenhadas, e, se houve
eventual contato, foi neutralizado ou minimizado pelo uso de EPI eficaz,  ora atestado nos
formulários técnicos exibidos. 

08. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE 664335-SC,
decidiu que se o EPI for capaz de inibir a nocividade do trabalho, não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial. 

09. Em consonância, recentes julgados da TNU vêm mostrando que é possível
considerar comprovada a real efetividade do EPI, quando no PPP (ou no laudo técnico) o
perito (médico ou engenheiro do trabalho) afirma que o equipamento é capaz de neutralizar a
nocividade do agente nocivo. Ora, partindo da premissa de que, se o profissional possui
idoneidade suficiente para lavrar os níveis de exposição a agentes nocivos no ambiente de
trabalho do segurado, as condições em que o trabalho se desenvolve (inclusive ambientais),
podendo, até mesmo retroagir os efeitos da análise para atestar nocividade em períodos
anteriores, também deve ser avalizada a informação que confirma (ou não) se houve a
neutralização dos efeitos dos agentes nocivos, em razão do uso do EPI eficaz, de modo a
afastar a prejudicialidade à saúde. Confira-se julgados da TNU, que sequer tem conhecido
dos Incidentes de Uniformização quando os julgados estão baseados na tese fixada pelo STF,
no tema 555: 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO.
QUESTÃO DE ORDEM 18. EPI EFICAZ. TESE FIXADA EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF,
adotada pela turma nacional. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO. 1. É inadmissível o pedido de uniformização quando a
decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas
razões não abrangem todos eles (questão de ordem 18). 2. No mais, o incidente
de uniformização nacional contraria tese fixada pelo STF em sede de
repercussão geral (Tema 555, cujo leading case foi o RE 664.335) e adotada
pela Turma Nacional. 3. Incidente não conhecido.

(TNU - Pedido: 00004060220144036308, Relator: CARMEN ELIZANGELA
DIAS MOREIRA DE RESENDE, Data de Julgamento: 22/02/2018, TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 28/02/2018)
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INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMPO DE
SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EPI EFICAZ. INFORMAÇÃO
CONTIDA EM PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP).
MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 42 DA TNU. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.
Trata-se de INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO interposto pela parte autora,
com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001, em face de acórdão
prolatado pela Turma Recursal, que acerca do agente eletricidade, além de não
considerá-lo especial após o decreto 2.172, acresceu que teria havido a
utilização de epi eficaz atestada no ppp. O STF, no julgamento do ARE 664335,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se
o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente CAPAZ DE
NEUTRALIZAR A NOCIVIDADE NÃO HAVERÁ RESPALDO PARA A
ATIVIDADE SER CONSIDERADA ESPECIAL. OCORRE QUE como o objeto
do incidente de uniformização envolve reexame de matéria fática, O
INCIDENTE NÃO DE VER CONHECIDO.

(TNU - Pedido: 50089460820124047112, Relator: LUÍSA HICKEL GAMBA,
Data de Julgamento: 22/11/2017, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,
Data de Publicação: 18/12/2017)

10. Assim, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser considerado em sua
totalidade, de forma que, em regra, deve ser considerada a informação acerca da existência de
EPI eficaz, a qual, só poderá ser afastada caso reste comprovada a existência de informação
falsa inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos autos de que o EPI,
embora utilizado, não seja de fato eficaz. Ainda, a eficácia do EPI, embora atestada,
excepcionalmente, só poderá ser afastada em razão do risco da atividade, do tipo de agente
nocivo (LINACH) ou, do potencial de contaminação (agentes biológicos- vírus e bactérias em
atividades com contato com pacientes infectados ou contaminados em ambiente hospitalar),
o que não é a hipótese dos autos. Portanto, nada a prover. 

11. Ante o exposto, voto por negar provimento ao RECURSO DA AUTORA.
Sentença mantida. Condeno a recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios,
que ora arbitro em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja
execução, porém, fica suspensa nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos à origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000647703v8 e do código CRC 7a4c5cdc. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001670-55.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DUARTE DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao RECURSO DA AUTORA. Sentença mantida. Condeno a recorrente no
pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da causa, de
acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja execução, porém, fica suspensa nos termos do
artigo 98, §3º do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699718v2 e do código CRC f3d06fa0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012156-08.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MANOEL SERGIO FILADELFO LEONCIO (AUTOR)
ADVOGADO: WAGNER IZOTON ROCHA (OAB ES016427)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença (Evento 9,
integrada pela decisão em Embargos de Declaração no Evento 22) proferida pelo MM. Juiz
do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido do autor, ao condenar o réu a conceder aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/189.619.734-2 na DER 4/7/2018, mediante reconhecimento do labor em condições
especiais entre 18/1/1990 a 19/11/1990, 19/11/2003 a 27/12/2005, 1º/1/2007 a 6/11/2009,
13/12/2012 a 20/2/2013, 11/7/2013 a 1º/2/2014 e de 1º/11/2016 a 31/5/2018. Aduz o INSS
em suas razões que: i) os PPP’s apresentados pela Parte Autora (fls. 50/51 e 754/755) NÃO
contêm elementos para a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, uma vez
que não estão acompanhados de histograma ou memória de cálculos (medição única da
pressão sonora); ii) o Autor NÃO apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de
trabalho, pois o PPP não se refere à MÉDIA PONDERADA, deveria ter informado a
exposição média durante toda a jornada de trabalho, NÃO observando as determinações da
Instrução Normativa nº 77/2015 (metodologia pela fundacentro NHO-01); iii) EPI eficaz.
Requer a IMPROCEDÊNCIA “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial, com a
restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

02. MANOEL SÉRGIO FILADELFO LEONCIO apresentou contrarrazões,
pela manutenção da sentença. 

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

03. O INSS impugnou a sentença quanto a não indicação do nível de ruído
expresso em NEN- Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP, segundo a metodologia
da NHO-01 da Fundacentro, e, a juntada de histograma ou memória de cálculos (medição
única da pressão sonora), para se aferir a exposição habitual e permanente não ocasional nem
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intermitente ao ruído nos períodos de 19/11/2003 a 27/12/2005, 1º/1/2007 a 6/11/2009,
13/12/2012 a 20/2/2013, 11/7/2013 a 1º/2/2014 e de 1º/11/2016 a 31/5/2018. No período de
18/1/1990 a 19/11/1990 o enquadramento deu-se por categoria profissional, qual seja,
trabalhadores em perfuração de poços pretolíferos (Ev.22). 

04. O reconhecimento da especialidade dos períodos de 19/11/2003 a
27/12/2005, 1º/1/2007 a 6/11/2009, 13/12/2012 a 20/2/2013, 11/7/2013 a 1º/2/2014 e de
1º/11/2016 a 31/5/2018, conforme sentença, deu-se com base no PPP (ev.5, PROCADM1, fl.
29/32), que registra níveis de ruído entre 82 a  84 dbA, e laudos técnicos (Ev. 5-
PROCADM1- fls. 33/35), porém, para uma jornada de 12 horas diárias (evento 5,
PROCADM1, fl. 24, 33/35). Nessa hipótese, ressaltou  a sentença (Evento 9 - sent1) que os
níveis de ruído são aqueles previstos na norma da NHO-01, nos seguintes termos:

“(...)

O limite de tolerância ao ruído no período de 06/03/1997 a 18/11/2003 era de
90 dB(A), ou seja, não seguia a tabela da NR-15 (80 dB para jornada diária de
8 horas), porque se aplicava o Decreto nº 2.172/97, conforme precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ÍNDICE
MÍNIMO DE RUÍDO A SER CONSIDERADO PARA FINS DE CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ÍNDICE SUPERIOR A 85 DECIBÉIS
PREVISTO NO DECRETO N. 4.882/2003. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM.
INCIDÊNCIA DO ÍNDICE SUPERIOR A 90 DECIBÉIS NA VIGÊNCIA DO DECRETO N.
2.172/97. ENTENDIMENTO DA TNU EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Incidente de uniformização de jurisprudência interposto pelo
INSS contra acórdão da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
que fez incidir ao caso o novo texto do enunciado n. 32/TNU: O tempo de trabalho laborado
com exposição a ruído é considerado especial, para fins de conversão em comum, nos
seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64 e, a contar de 5
de março de 1997, superior a 85 decibéis, por força da edição do Decreto n. 4.882, de 18 de
novembro de 2003, quando a Administração Pública reconheceu e declarou a nocividade à
saúde de tal índice de ruído. 2. A contagem do tempo de trabalho de forma mais favorável
àquele que esteve submetido a condições prejudiciais à saúde deve obedecer a lei vigente na
época em que o trabalhador esteve exposto ao agente nocivo, no caso ruído. Assim, na
vigência do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, o nível de ruído a caracterizar o direito
à contagem do tempo de trabalho como especial deve ser superior a 90 decibéis, só sendo
admitida a redução para 85 decibéis após a entrada em vigor do Decreto n. 4.882, de 18 de
novembro de 2003. Precedentes: AgRg nos EREsp 1157707/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Corte Especial, DJe 29/05/2013; AgRg no REsp 1326237/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 13/05/2013; REsp 1365898/RS, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 17/04/2013; AgRg no REsp 1263023/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta
Turma, DJe 24/05/2012; e AgRg no REsp 1146243/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 12/03/2012. 3. Incidente de uniformização provido. (PET 9059, Relator
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 09/09/2013)
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Por isso, não ficou provada atividade especial no período de 06/03/1997 a
18/11/2003, ainda que considerada a jornada de trabalho de 12 horas.

O autor afirma que nos demais períodos o limite de tolerância aplicável seria
82,0 dB(A), considerando que  a jornada de trabalho era de 12 horas (evento 1,
INIC1, fl. 4).

O LTCAT referente ao período de 13/8/2001 a 31/12/2006 atestou que a
exposição do autor ao ruído extrapolava o limite de tolerância correspondente
a jornada diária de 12 horas de trabalho (evento 5, PROCADM1, fl. 24):

"IX- CONCLUSÃO

Considerando a metodologia utilizada e suas intrinsecas limitações, concluimos que o
empregado esteve exposto ao nível de exposição média de 84,0 dB(A), correspondente a uma
dose de 133,7% para uma jornada de 12 horas de trabalho. Essa exposição é superior ao
limite de tolerância estabelecido na legislação trabalhista, sendo considerada insalubre nos
termos dessa legislação."

 De acordo com a NHO-01, o tempo máximo diário de exposição permissível
sob nível de ruído de 83 dB(A) é de até 761,95 minutos. E sob nível de ruído de
84 dB(A) é de até 604,76 minutos. Para uma jornada de trabalho de 12 horas
diárias ou 720 minutos, o limite de tolerância ao ruído equivale, portanto, a 83
dB(A).

No período posterior a 19/11/2003 - quando estava em vigor o Decreto nº
4.882/2003, que estipulou o  limite de tolerância de 85 dB(A) para jornada de 8
horas diárias, em convergência com a NR-15 e com a NHO-01 -, só não ficou
provada exposição a ruído em intensidade superior ao limite de tolerância de
83 dB(A) - para jornada de 12 horas diárias - no período de 07/11/2009 a
12/12/2012, quando o PPP informou ruído em nível equivalente a 82 dB(A).

Cabe reconhecer condição especial de trabalho nos períodos de 19/11/2003 a
27/12/2005, 1º/1/2007 a 6/11/2009, 13/12/2012 a 20/2/2013, 11/7/2013 a
1º/2/2014 e de 1º/11/2016 a 31/5/2018.

Direito à aposentadoria especial

Enfim, o autor tem direito ao enquadramento de atividade especial nos períodos
de 18/1/1990 a 19/11/1990, 19/11/2003 a 27/12/2005, 1º/1/2007 a 6/11/2009,
13/12/2012 a 20/2/2013, 11/7/2013 a 1º/2/2014 e de 1º/11/2016 a 31/5/2018.

(...)”
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05.  Quanto à metodologia de apuração do ruído, a sentença, expressamente,
referendou as diretrizes da NHO-01 - Fundacentro, que estabelece critérios de tempo máximo
diário de exposição e limites de ruído. Na hipótese, a dose de exposição diária ao ruído
avaliada era de 12 hs (e não 08 hs/dia), o que atrai a adoção dos indicadores da tabela da
NHO-01 Fundacentro. O termo significa Nível de Exposição Normalizado e representa o
Nível Médio (LAVG, TWA, LEQ) e é convertido para uma jornada padrão de 08 horas, para
fins de comparação com o limite de tolerância de 85 dBA. Caso o nível médio de exposição
ao ruído seja referente a uma jornada de oito horas, o valor resultante, após a aplicação da
fórmula do NEN, será idêntico ao valor do nível médio, não havendo alteração. Mas, caso a
jornada de trabalho seja diferente de oito horas (seis, doze, vinte e quatro horas e etc..), o
NEN deve ser calculado e o resultado comparado com o limite de tolerância de 85 dBA e
ao tempo de exposição. O laudo técnico da empresa Petrobrás, que embasou o PPP,
considerou a jornada diária de 12 hs (vide Ev. 5- PROCADM1- fl.27/28). Portanto, foram
observados os parâmetros legais e os respectivos limites máximos de exposição a ruído de 85
dbA, porém, numa jornada estendida de 12 hs diárias. Nada a alterar.

06. Quanto à apresentação de histograma ou medições de ruído, para
reconhecimento da especialidade dos períodos, o art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91 prescreve
que “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais
do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos
termos da legislação trabalhista”. Assim, apresentado o PPP, com identificação dos
responsáveis técnicos pelos registros ambientais -médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho,  emitido com base em laudo técnico, dispensa-se a apresentação de
histograma e medições de ruído carreadas ao longo de todo o tempo de labor especial. A
corroborar:

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AGENTE RUÍDO. RECURSO E
REMESSA NÃO PROVIDOS. No que se refere ao agente ruído, necessário esclarecer que é
pacífico o entendimento de que o tempo de serviço rege-se pela legislação vigente ao tempo do
efetivo exercício, devendo ser considerada especial “a atividade exercida com exposição a
ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/97; após essa data, o nível de
ruído tido como prejudicial é o superior a 90 decibéis; a partir do Decreto 4.882, de
18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído reduziu para 85 decibéis, não
havendo falar em aplicação retroativa deste” (2ª Turma, AgRg no REsp 1347335 / PR, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2012 e AgRg no REsp 1352046 / RS, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 08/02/2013). - A documentação apresentada atende aos
requisitos legais, visto que se trata de formulário e PPP emitido pela empresa com base em
laudo técnico de condições ambientais elaborado por profissional legalmente habilitado, que
descreve as atividades exercidas, os fatores de exposição de agressividade e a jornada de
trabalho. - É inexigível a apresentação de histogramas e medições de ruído carreadas ao
longo de todo o tempo de labor especial para ter o tempo reconhecido e convertido, uma vez
que a legislação não faz tal exigência. - Procedendo à conversão dos períodos
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reconhecidamente especiais em tempo de serviço comum e somados ao tempo de serviço
comprovado nos autos (até 01/11/2010), tem-se que, na data do requerimento administrativo
(25/11/2010), o autor possuía o tempo mínimo para a concessão da aposentadoria por tempo
de contribuição integral (35 anos, 08 meses e 02 dias de tempo de contribuição), conforme
planilha de cálculo elaborada pelo MM. Juízo a quo, a qual não restou impugnada pelo INSS,
razão pela qual correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial. - Recurso e remessa
não providos. TRF2- AC 201351011221724 Relator(a) Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA - E-DJF2R - Data::05/12/2014

07. Quanto ao EPI eficaz atestado no PPP,  o STF no ARE 664.335 fixou o
entendimento de que: 1) o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de
neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 2) na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no
sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria. Portanto,  não há se falar em EPI eficaz a
neutralizar os efeito danosos do labor sob exposição a ruído. 

08. Os fundamentos da sentença encontram-se em consonância com o
entendimento da TNU, razão pela qual ratifico seus termos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

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

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000665920v7 e do código CRC 1226ae96. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012156-08.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MANOEL SERGIO FILADELFO LEONCIO (AUTOR)
ADVOGADO: WAGNER IZOTON ROCHA (OAB ES016427)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em
custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55
da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699758v2 e do código CRC 3b353a40. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003844-40.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE DE LACERDA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedentes os pedidos do
autor, ao condenar o INSS a conceder ao autor aposentadoria especial, mediante o
reconhecimento como especiais dos períodos de 01/09/1994 a 29/02/2000, de 23/09/2000 a
13/08/2010, de 02/05/2012 a 05/08/2014, e de 01/10/2016 a 07/11/2016. Aduz o INSS em
suas razões que: i) a atividade de frentista NÃO está classificada nos quadros anexos aos
Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79, NÃO podendo se efetuar seu enquadramento como
atividade especial por categoria profissional; ii) é prestada em ambiente aberto e arejado, a
afastar nocividade dos gases ou hidrocarbonetos, sem habitualidade; iii) há EPI eficaz.
Postula sejam julgados improcedentes os pedidos do autor com a restituição dos valores 
recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante
entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

02. SEBASTIÃO JOSÉ DE LACERDA apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

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

VOTO

04. A atividade de frentista realmente não se encontra prevista expressamente
como especial nos Decretos nºs 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99. Conquanto até
bem pouco tempo atrás, essa magistrada tivesse entendimento de que bastaria a cópia da
CTPS como prova para o enquadramento do labor como frentista em postos de gasolinas, por
indissociável à atividade a exposição a tóxicos orgânicos, (gasolina, álcool e óleo diesel-
hidrocarbonetos aromáticos) – agentes nocivos previstos no código 1.2.11, do Anexo do
Decreto nº 53.831/1964 e, 1.2.10 do Anexo I, do Decreto n.º 83.080/79, que vigorou até a
edição do Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97, a TNU – Turma Nacional de Uniformização, no
PEDILEF 5009522372012404700 3, se posicionou de forma totalmente contrária. 
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05. Em incidente de uniformização nacional suscitado pelo INSS, este invocou
o PEDILEF 50095223720124047003, no qual a Turma Nacional de Uniformização concluiu
que "não há presunção legal de periculosidade da atividade de frentista e possível o
reconhecimento da especialidade e consequente conversão para tempo comum, desde que
comprovado por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a partir do
Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97)”, a exposição a agentes nocivos. 

06. Na hipótese, a sentença reconheceu o direito do autor ao enquadramento
como especial dos períodos de 01/09/1994 a 29/02/2000, de 23/09/2000 a 13/08/2010, de
02/05/2012 a 05/08/2014, e de 01/10/2016 a 07/11/2016, por exposição a agentes insalubres.
É o que se extrai, inclusive, da documentação apresentada pelo autor (PPP’s):

-01/09/1994 a “04/04/2000”: PPP emitido pela empresa Dispol Distribuidora de
Petroleo Ltda (Ev. 1- ANEXO4- FL. 10/11), que registra o cargo de chefe de
pista, setor abastecimento, com exposição a “hidrocarbonetos aromáticos” e
“benzeno”, de forma habitual e permanente.  

- 23/09/2000 a 13/08/2010: PPP emitido pela empresa Posto Linha Vermelha
Ltda (Ev. 1- ANEXO4- FL. 8/10), que registra o cargo de frentista, setor
abastecimento, com exposição a “hidrocarbonetos aromáticos” e “benzeno”,
de forma habitual e permanente.

-02/05/2012 a 05/08/2014: PPP emitido pela empresa Moraes Comercio de
Derivados de Petroleo Ltda (Ev. 1- ANEXO5- FL. 1/3), que registra o cargo de
gerente (cujas atividades incluíam o abastecimento de veículos, operar a
bomba de combustível, troca de óleo de motor e caixa, análise de combustíveis
e descarregamento), setor operacional, com exposição a “hidrocarbonetos
aromáticos” e “benzeno”, de forma habitual e permanente.

- 01/10/2016 a 07/11/2016: PPP emitido pela empresa Fares Comercio de
Derivados de Petroleo Ltda (Ev. 1- ANEXO6- FL. 1/2), que registra o cargo de
gerente (cujas atividades incluíam o abastecimento de veículos, operar a
bomba de combustível, troca de óleo de motor e caixa, análise de combustíveis
e descarregamento), setor operacional, com exposição a “hidrocarbonetos
aromáticos” e “benzeno”, de forma habitual e permanente.

07. De acordo com os laudos técnicis, o autor sempre esteve exposto a 
“hidrocarboneto (vapores de combustíveis) e Benzeno,”, além de “óleos e graxas”, o que
permite o reconhecimento da especialidade, devido à exposição habitual e permanente a
inflamáveis líquidos em seu ambiente de trabalho, e a agentes quimicos nocivos (benzeno),
atendendo até o disposto no NR-16 (Anexo 2) do MTE (fl.159), e cujo ambiente aberto e
arejado em nada afasta o risco de explosão.
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08. O reconhecimento da especialidade dos períodos dá-se não por categoria,
mas por efetiva exposição a agentes insalubres ou nocivos e periculosidade, independenmente
de quantidade . Os hidrocarbonetos aromáticos (óleos, graxas, óleo diesel, solventes,
destilação da hulha dentre outros) enquadram-se como agentes nocivos no item 1.2.11 do
Decreto nº 53.831/64, e continuam sendo considerados agentes causadores de insalubridade
pelo Decreto nº 3.048/99 (“A exposição mediante utilização de óleo mineral e parafinas está
prevista para fins de aposentadoria especial no código 1.0.7 - CARVÃO MINERAL E SEUS
DERIVADOS”). Aliado a isso, o anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb no
3.214/78, reconhece que os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono (óleos minerais)
são agentes nocivos cancerígenos, e por isso qualitativos, em que não se exige limite de
tolerância para exposição. Mesmo com o advento da Medida Provisória nº 1.729, publicada
em 03/12/1998 e convertida na Lei nº 9.732/98, a redação do § 1º do art. 58 da Lei nº
8.213/1991, que passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista", ou seja,
exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora nº 15,
publicada pela Portaria MTb n.º 3.214/78, para as atividades e operações envolvendo
hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, o manuseio de tais substâncias caracteriza a
insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13 – Agentes Químicos. 1.
Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos, consideradas, insalubres
em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho – hidrocarbonetos e outros
compostos de carbono). 

09. No tocante ao uso do EPI eficaz, e em consonância ao que decidido pelo
STF (em sede de repercussão geral) e pela TNU, reputo que o laudo técnico (PPP) deve ser
considerado em sua totalidade, de forma que, em regra deve ser considerada a informação
acerca da existência de EPI eficaz, a qual poderá ser afastada caso reste comprovada a
existência de informação falsa inserida no documento (PPP ou laudo) ou mediante prova nos
autos de que o EPI, embora utilizado, não seja de fato eficaz. Assevero que a eficácia, embora
atestada, porém, excepcionalmente, poderá ser afastada em razão do risco da atividade, do
tipo de agente nocivo (LINACH) ou do potencial de contaminação (agentes biológicos- vírus
e bactérias), o que deverá ser analisado caso a caso, conforme o ambiente de trabalho, o
agente nocivo e o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador. 

10. Aliás, quanto aos agentes cancerígenos, vale frisar que a Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), em 17/08/2018, decidiu que a
presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos constantes da Lista Nacional de
Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), é suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador. A decisão da TNU firmou a tese de que a redação do art. 68, § 4º,
do Decreto nº 3.048/99, dada pelo Decreto nº 8.123/2013, pode ser aplicada na avaliação de
tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: I. a
desnecessidade de avaliação quantitativa; e II. ausência de descaracterização pela
existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual). O caso foi julgado sob o rito de
representativo de controvérsia (Tema 170).
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11. Na hipótese dos autos, conforme consignado, o autor comprovou que
trabalhou no manuseio de bombas de combustível, na pista de abastecimento, ficando exposto
a hidrocarbonetos aromáticos, dentre os quais destaco o benzeno. O benzeno é um agente
químico encontrado em emissões da queima de carvão e óleo, escape de veículos automóveis,
presente na evaporação da gasolina e estações de serviço que utilizam solventes industriais. A
exposição a longo prazo ao benzeno (inalação crônica) tem causado vários transtornos no
sangue, incluindo número reduzido de glóbulos vermelhos e anemia aplástica, em ambientes
ocupacionais. O EPA (US Environmental Protection Agency) classificou o benzeno como
cancerígeno do Grupo A humano, sendo que o aumento da incidência de leucemia tem sido
observado em seres humanos ocupacionalmente expostos ao benzeno. Ainda, apesar dos
indicadores de metas ambientais de benzeno no ar, o Ministério da Saúde adverte que o
contato com benzeno deve ser evitado, não existindo níveis seguros de exposição ocupacional
a essa substância.  O benzeno está, inclusive, inserto na LINACH como agente
cancerígeno confirmado.

12. Deste modo, a atividade exercida em contado direto e diário com o benzeno,
por se tratar de agente cancerígeno constante da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para
Humanos (LINACH), faz com que seja desnecessária a avaliação quantitativa e indiferente a
utilização de EPI eficaz, conforme decisão da TNU referida em epígrafe. Mantenho,
portanto, a sentença.

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

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000651432v3 e do código CRC 5db7db79.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003844-40.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE DE LACERDA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso do INSS. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei
n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o
valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado
o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699762v2 e do código CRC 944d0351. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-41.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MATEUS DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado contra sentença proferida pelo MM. Juiz
da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES, que julgou procedentes os pedidos da parte autora, ao
condenar o INSS a considerar como tempo especial o período de 23/06/1992 a 13/08/2019 e,
a conceder ao autor aposentadoria especial, com DIB em 29/09/2019. Também deferiu a
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, a fim de que o INSS CONCEDA
APOSENTADORIA ESPECIAL À PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS, A
CONTAR DA INTIMAÇAO, com EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA COMPETÊNCIA
DE MAIO DE 2020. Aduz o INSS, em suas razões, que a atividade desenvolvida pelo autor
não demanda enquadramento por exposição a agentes biológicos nocivos, pois o contato
eventual, em razão do ambiente de trabalho, não serve como fundamento para o
reconhecimento da atividade como especial, já que não se justifica o risco de contaminação.
Aduz que na hipótese, não havia em contato obrigatório com portadores de doenças infecto-
contagiosas ou materiais contaminados, e, houve fornecimento e uso do EPI Eficaz durante o
período declarado no PPP, de modo que mesmo na remota hipótese de ter ocorrido exposição
a agente nocivo, a nocividade da atividade foi eliminada ou reduzida pelo uso do EPI eficaz.
Pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.
 Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da condenação, o INSS seja fixado o
prazo de cumprimento da obrigação de fazer em 45 dias úteis. Requer, outrossim, a
restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente
revogada.

02. MATEUS DA CONCEIÇÃO SANTOS apresentou contrarrazões, pela
manutenção da sentença.

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

VOTO
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04.  O Decreto nº 2.172/97, item 3.0.1., Anexo IV, dá ensejo a contagem de
tempo especial, mediante o contato com Microorganismos e Parasitas Infecciosos Vivos e
suas Toxinas, nos seguintes trabalhos:

 a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes
portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados; 

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro,
vacinas e outros produtos; 

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; d)
trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais
deteriorados; 

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; 

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo. 

05. Idêntica previsão possui o item 3.0.1., do Anexo IV do Decreto 3.048/1999,
atualmente em vigor, tendo somente alterado a denominação para Microorganismos e
Parasitas Infecto-contagiosos Vivo e suas Toxinas, redação dada pelo Decreto 4.882/2003. 

06. Postas tais premissas, passo à análise do período impugnado pelo INSS:

23/06/1992 a 13/08/2019: O PPP (Ev. 1- PPP3), emitido pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, registra a função de artífice de obras
manutenção, com exposição a contato habitual com microorganismos e
parasitas infecciosos vivos e suas toxinas decorrente dos Trabalhos em
galerias, fossas e tanques de esgoto de forma habitual e permanente,
além de ruído de 81,2 dbA habitual e permanente  de bombas e motores”
(NR-15 e NHO-01 dosimetria), e EPI eficaz para ambos os agentes
nocivos. As atividades do autor consistiam em “instalações e reparos em
tubulações de esgoto sanitário, efetuar ligações de esgoto, executar
limpeza e desentupimento de rede de esgoto manualmente ou utilizando
caminhão de hidrojateamento, executar limpeza em ETE- Estação do
Tratamento de Esgoto de forma habitual e permanente.”

 07. Em que pese atestado o uso de EPI eficaz no PPP, na hipótese dos autos, o
período deve ser reconhecido como especial. A exposição efetiva a riscos biológicos é
inerente às atividades desempenhadas pelo autor, que lida diuturnamente com esgotos, não
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havendo que se flar em EPI totalmente eficaz para fins de proteção a agentes biológicos, os
quais podem se propagar inclusive pelo ar (vide, por exemplo, a atual pandemia pelo vírus da
COVID 19). Não há, outrossim, qualquer contrariedade ao que fora julgado pelo STF no
Agravo (ARE) n. 664.335, porquanto não se pode respaldar a atestação de uso de EPI eficaz,
no caso em concreto (11... Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do
Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário
é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso
de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar
completamente a relação nociva a que o empregado se submete.Tema 555).

08. Também não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida pelo INSS
para fins de cumprimento da tutela de urgência - obrigação de fazer. O prazo de 20 dias úteis
fixado pelo magistrado mostrou-se razoável, considerando que antes do término final
previsto, in casu (24/06/2020- Ev.14 ), o INSS comprovou que já cumpriu a tutela de urgência
(Ev. 24- INFBEN1). Nada a prover, portanto.

09. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
nº 9.099/95).  

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

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000659461v3 e do código CRC e7496056. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-41.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MATEUS DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso do INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art.
4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes
a 10% sobre os valores devidos até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em
julgado, devolvam-se os autos eletrônicos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699780v2 e do código CRC 35ca424d.
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RECURSO CÍVEL Nº 5005806-38.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: RODINEZ MARTINS CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs Embargos de Declaração (Ev.80), contra Voto desta
Relatoria, que manteve o reconhecimento como especial do labor entre 03/11/2009 a
18/08/2016, por exposição a eletricidade acima de 250 volts. Aduz que houve omissão,
porque a consideração da eletricidade como agente nocivo após 05/3/1997 gera um
desequilíbrio grave nas contas da previdência social, afrontando diretamente os artigos 194, V
(equidade na forma de participação no custeio) e 195, § 5° da CF (nenhum benefício ou
serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente
fonte de custeio total). Além disso, afronta diretamente o Enunciado 10 da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal porque deixa de aplicar a legislação federal sem justificativa
suficiente e sem declarar sua inconstitucionalidade. Postula sejam dados efeitos infringentes
ao presente recurso.

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

VOTO

03. Da leitura do Voto ora guerreado, verifica-se que houve a análise adequada e
escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, não sendo
admissível, mediante a interposição de recurso de Embargos de Declaração, novo julgamento
da motivado pela irresignação de uma das partes em face do posicionamento esposado pelo
colegiado. 

04. No caso concreto, o Voto impugnado aplicou o entendimento firmado pelo
STJ no REsp 1.306.113, encabeçado pela TNU, no sentido de que mesmo em face da
ausência do agente nocivo eletricidade no rol previsto nos decretos regulamentadores, a
atividade exposta ao referido agente pode ser reconhecida como especial em vista o caráter
meramente exemplificativo dessas listas, mesmo a partir de 05/03/1997.  A irresignação do
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INSS não é nova quanto ao ponto. Ressalto que o INSS interpôs embargos de declaração no
Resp 1.306.113, sob os mesmos fundamentos aqui suscitados, os quais não foram providos
pelo STJ. Veja-se:

“De qualquer sorte, considero pertinente agregar aos fundamentos do voto
condutor do acórdão embargado os argumentos do voto-vista precitado, o qual
passo a transcrever: Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, submetido ao regime do art. 543-C
do CPC, cuja tese controvertida, como bem delimitada pelo eminente Relator,
Min. HERMAN BENJAMIN, foi a seguinte: possibilidade de configuração do
trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do
Decreto 2.172/97 (Anexo IV), como atividade especial, para fins do art. 57 da
Lei 8.213/91 (aposentadoria especial). Inicialmente, por ocasião do julgamento
da matéria neste representativo de controvérsia, cumpre ressaltar a relevância
da aposentadoria especial, que, inclusive, tem assento constitucional. A
propósito, as palavras do ex-Ministro da Previdência Social, REINHOLD
STEPHANES: À luz da ética, é inadmissível o dano causado à saúde do
trabalhador pelo exercício do trabalho. Aliás, trabalho seguro e salubre é um
dos direitos sociais fundamentais garantidos pela Constituição Federal, que
estabelece ainda que esse direito de cidadania será garantido pelo Estado,
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doenças e de outros agravos. O que foi feito até agora representa o primeiro
passo para interromper uma situação próxima de um assassinato legalizado, na
qual trabalhadores exercem atividades em condições especiais em troca de uma
aposentadoria mais cedo e uma sobrevida curta. ("Aposentadoria Especial: Um
novo conceito". Síntese Trabalhista nº 116 – fev/99, p.24). A aposentadoria
especial não é, pois, um favor legal concedido ao trabalhador, tampouco a real
nocividade de um agente decorre do simples fato de estar listado – ou não – em
um decreto. É farta a legislação que regula a matéria. No âmbito da Lei
8.213/91, os pressupostos para concessão da aposentadoria especial vêm
prescritos nos §§ 3º e 4º do seu art. 57, a saber: tempo de trabalho em
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; tempo
mínimo necessário, conforme disposto em lei; comprovação da exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física. Além disso, observo que, ao
contrário da argumentação do INSS no sentido de ser incabível a aplicação
analógica da legislação trabalhista, o próprio Decreto 2.172/97, em seu art. 66,
§ 1º, estabelecia que as dúvidas quanto ao enquadramento dos agentes nocivos
seriam resolvidas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Previdência
e Assistência Social. Revogado esse Decreto pelo de nº 3.048, em 6/5/99, tal
determinação foi mantida, como se vê em seu art. 68 e parágrafos, bem como
na própria Lei de Benefícios, em seu art. 58, § 1º. Cumpre, ademais, fazer breve
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adendo, a demonstrar o espírito que norteou o Decreto 7.602/11, que dispõe
sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST, a cargo
dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Saúde e da Previdência Social, por
meio do qual a Presidenta da República especifica estratégias, dentre outras,
no sentido de "articular as ações governamentais de promoção, proteção,
prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador", a
saber: 3.1.2: Formulação e proposição de diretrizes e normas que articulem as
ações de fiscalização e de reconhecimento dos benefícios previdenciários
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; 3.1.3: Realização de estudos
para a revisão periódica da listagem de doenças relacionadas ao trabalho e
para a adequação dos limites para agentes ambientais nos locais de trabalho.
Em pesquisa feita na internet, depreende-se que o Conselho de Recursos da
Previdência Social e as Juntas de Recursos já vêm seguindo essa linha de
orientação. Exemplificativamente tem-se o Enunciado nº 32 do CRPS : "A
atividade especial efetivamente desempenhada pelo(a) segurado(a), permite o
enquadramento por categoria profissional nos Anexos aos Decretos nº
53.831/1964 e nº 83.080/1979, ainda que divergente do registro em Carteira de
Trabalho da Previdência Social – CTPS e/ou Ficha de Registro de Empregados,
desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade,
periculosidade ou penosidade". Na mesma linha, o Enunciado nº 21, segundo o
qual; "O simples fornecimento de equipamento de proteção individual de
trabalho pelo empregador não exclui a hipótese de exposição do trabalhador
aos agentes nocivos à saúde, devendo ser considerado todo o ambiente de
trabalho". RELATÓRIO E VOTO -Releva notar que, no tocante à energia
elétrica, a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 45, de 6/8/10, no art. 236,
I, da Subseção V, que trata da aposentadoria especial, assim define nocividade:
"situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos
reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou
ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador". Verifica-se,
ademais, que o Decreto 3.048/99 – o qual, repito, revogou o Decreto 2.172/97
–, em seu art. 64, §§ 1º e 2º, previu a concessão de aposentadoria especial aos
segurados que comprovarem a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física: Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a
carência exigida, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa
de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou
vinte e cinco anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada pelo Decreto nº
4.729, de 9/6/03); § 1º A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, do
tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, exercido em
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condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo fixado no caput. § 2º O segurado deverá comprovar a efetiva
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente
ao exigido para a concessão do benefício. (Redação dada pelo Decreto nº
4.079, de 9/1/02) Como cediço, a orientação da Terceira Seção desta Corte – a
quem competia o julgamento de matéria previdenciária, até o advento da
Emenda Regimental 14, de 5/12/11 – evoluiu no sentido de considerar como
meramente exemplificativo, e não taxativo, o rol de atividades consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física descritas pelos Decretos 53.831/64
e 83.080/79, passando a admitir, portanto, que atividades que não estiverem ali
elencadas sejam reconhecidas como especiais, desde que devidamente
comprovadas por outros meios de prova. A propósito, vale lembrar o enunciado
198 do verbete sumular do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os
demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial
constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou
penosa, mesmo não inscrita em Regulamento". Nesse sentido tem sido a
orientação de algumas Turmas Recursais, bem como da TNU. A propósito,
confiram-se: Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei Federal –
PEDILEFs nº 200570950081140 (TNU, publ. 5/3/08) e nº 2008.72.57.003799-7
(TNU, publ. 8/6/12). Da leitura do voto condutor desse último, relatado pelo
Juiz Federal VLADIMIR SANTOS VITOVSKY, depreende-se o reconhecimento
do exercício do trabalho em exposição à eletricidade superior a 250v como
atividade especial, desde que devidamente comprovado por meio de laudo
técnico-pericial. Ressalto que a TNU, nesse caso, não obstante o inicial
provimento do incidente de uniformização para reconhecer o direito do autor à
aposentadoria especial, decidiu, por fim, pela remessa dos autos à Turma de
origem, para que se aguardasse o julgamento do presente recurso repetitivo.
Em suma, mantendo o entendimento firmado quando integrante da Terceira
Seção desta Corte, entendo ser cabível, desde que devidamente comprovado, o
enquadramento do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido
após a vigência do Decreto 2.172/97, como atividade especial, para fins de
aposentadoria especial. Registro, ainda, que, tanto no precedente mencionado
pelo INSS (REsp 992.855/SC), como em outros que relatei, embora fazendo
menção ao limite temporal, efetivamente tal não prevalece. Ante a
fundamentação acima expendida, e tendo em vista as bem elaboradas razões
contidas no voto condutor, acompanho o eminente Relator. Ademais, os
Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento com vista à interposição de Recurso Extraordinário.

(...)
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Portanto, observado o aditamento dos argumentos do voto condutor, a
controvérsia foi correta e integralmente solucionada, com fundamento
suficiente e em consonância com entendimento deste Tribunal, razão por que
não se configura omissão, contradição ou obscuridade. Diante do exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeito infringente. É
como voto. 

 

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

06. Posto isso, Voto por negar provimento aos Embargos de Declaração.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000622342v2 e do código CRC 1729760c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005806-38.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: RODINEZ MARTINS CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento aos Embargos de Declaração. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698485v2 e do código CRC 33ab8392. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007610-41.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ELISANDRA PEISINI DIAS (OAB ES020922)

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

RELATÓRIO

01. MARIA RODRIGUES DA SILVA reitera  em recurso de Embargos de
Declaração (Ev. 88), irresignação contra acórdão proferido por esta Relatoria (Ev.56), e no
julgamento dos embargos de declaração (Ev.80), que negaram provimento ao seu recurso
inominado, ao julgar improcedente seu pedido de concessão do benefício de aposentadoria
por idade híbrida, mediante reconhecimento de tempo rural de 1977 a 1992. Argumenta ter
havido omissão quanto aos seguintes pontos: i) falta de explicitação dos motivos que levou ao
reconhecimento de coisa julgada; ii) falta de manifestação sobre a tese de que na vigência do
CPC de 1973, não havia coisa julgada material em relação a decisão sobre questões
prejudiciais, mas somente sobre questão o principal constante do dispositivo; iii) não
manifestação sobre aplicabilidade da tese de flexibilização da coisa julgada previdenciária; v)
na adoção o do entendimento consagrado na jurisprudência invocada -PEDILEF nº 0031861-
11.2011.4.03.6301 ( propositura de nova demanda para rediscutir o objeto da ação primitiva-
novos prontuários- auxilio-doença- julgada improcedente por insuficiência do conjunto
probante, quando amparada em nova prova) e REsp n. 1.352.721/SP.

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

VOTO

03. Em verdade, insurge-se a embargante contra  decisão proferida nos autos da
Ação nº 0004466-64.2013.4.02.9999, em que o TRF2, no mérito, deu provimento à apelação
do INSS, bem como à remessa necessária, ao negar reconhecimento tempo de atividade rural
pela autora entre 1977 a 1992, “ante a fragilidade da prova documental acostada pela parte
autora, o que impossibilitou o reconhecimento do exercício de sua atividade rural,
necessário à concessão do benefício pleiteado”. Vale frisar que destaquei no  Voto que a
decisão exarada pelo TRF 2 no processo 0004466-64.2013.4.02.9999, demonstra que os
períodos alegados pela autora como de labor rural (o que obviamente incluiu o período de
1977 a  1992, pois a ação remonta a 2013) "já foram analisados em referido processo e não
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reconhecidos como de tempo rural na condição de segurada especial”. No Voto também
restou registrado que “Assim, é comezinho que a existência de coisa julgada é matéria de
ordem pública e pode ser conhecida, também, de ofício pelo juiz, não havendo necessidade
de impugnação específica quanto ao ponto pelo réu. Por isso, não é autorizado ou lícito a
qualquer juízo reanalisar matéria de fato já tratada em ação anterior transitada em
julgado. (Ev. 80- item 5).

04. Mais, no Voto item 11 restou consignado: “11. Assim, com base na decisão
do TRF 2 (acima reproduzida), a única conclusão que se pode extrair é de que já houve
coisa julgada e não houve o reconhecimento do período de 1977 a 1992 como de labor
rural (diante da fragilidade da prova documental acostada pela parte autora, o que
impossibilitou o reconhecimento do exercício de sua atividade rural), e não pelo motivo
invocado pela autora (tempo remoto). Consequentemente, não mais é possível referido
período ser objeto de nova análise judicial, porquanto encontra-se sob o manto da coisa
julgada. A autora, portanto, não conta com nenhum título executivo que lhe confira direito
à averbação de tempo rural.”

05. Tampouco há se falar em relativizar a coisa julgada em razão de novos
documentos, tal como previsto no REsp n. 1.352.721/SP (Tema 629, STJ). Em primeiro lugar,
que o julgado neste RESP se aplicaria, em tese, ao acórdão proferido pelo TRF2 na primeira
ação, porquanto a parte deveria ter argumentado lá no processo originário que o processo
deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito e não, julgado improcedente, como feito e
transitado em julgado. Segundo, porque essa tese exposta no REsp n. 1.352.721/SP não tem a
aplicação ampla que a Embargante pretende dar, porque implica em ausência de prova junto à
inicial (art. 283, do antigo CPC) e não, após a instrução, quando o órgão julgador (no caso o
TRF2) chega à conclusão, após apreciar TODO O ACERO PROBATÓRIO PRODUZIDO
que a parte não conseguiu comprovar o seu direito. 

06. Além disso, neste caso presente, essa relatora, já em fase recursal, conferiu
prazo para a recorrente juntar peças referentes ao  “título executivo judicial que comprova o
fato alegado de que entre 1977 a 1992, teve reconhecida a condição de segurada especial
rural e que a aposentadoria só foi cessada em razão de não exercer o labor rural ao tempo
do requerimento” (Evento 38 - despadec1). Em resposta, a recorrente reiterou suas alegações
recursais e absteve-se de apresentar qualquer peça do referido processo (processo nº
0001081-02.2011.8.08.0001), tampouco demonstrando quais foram as provas juntadas
naquele feito para que se fizesse o cotejo com a provas juntadas na presente ação, impedindo,
caso fosse possível, a avaliação pela relatora de que se trata efetivamente de "documentos
novos".

07. Em relação ao citado PEDILEF nº 0031861-11.2011.4.03.6301, da TNU,
vale ressaltar que o precedente versa sobre BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE, o que não
coincide com o objeto do presente feito. No tocante aos benefícios por incapacidade, para
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verificação do interesse de agir (e demais pressupostos da ação), deve-se levar em conta que
tais benefícios têm natureza temporária e podem ser cancelados desde que se verifique a
recuperação da capacidade laborativa. Assim, ao contrário, por exemplo, de um benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (como no caso) em que a análise da situação fática
não muda mesmo quando se trata de requerimento antigo (desde que considerados os
vínculos e períodos contributivos até a DER), no benefício de auxílio-doença pode ocorrer
uma mudança muito rápida da situação fática, tendo em vista o caráter dinâmico das
condições de saúde, que podem alterar-se de maneira relativamente rápida, com
alternância de períodos de incapacidade e de condições laborativas. Por isso, em relação
aos benefícios de saúde, havendo nova DER, não há mesmo que se falar em coisa
julgada em relação a processo judicial que apreciou o estado de saúde do segurado por
ocasião de DER anterior.  Mas como dito, esta não é a hipótese dos autos. No caso, o
presente processo versa sobre o tempo e apesar de haver nova DER da aposentadoria por
idade (porque atingido o requisito etário para permitir cômputo também de tempo urbano -
vulgarmente chamada de aposentadoria "híbrida"), verifica-se que o período rural a ser
provado é exatamente o mesmo já discutido na ação anterior (aposentadoria por idade com
redutor etario, a chamada aposentadoria "rural").

08. O acórdão embargado tratou de todas as questões suscitadas pela parte
autora. Contudo, a parte autora não concorda com os termos da fundamentação exarada,
reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é desfavorável. Porém, a fim de evitar
novos embargos meramente protelatórios (art. 1026, §§2, 3 e 4 do CPC), advirto  a autora que
no rito sumaríssimo previsto para os Juizados Especiais, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região),
julgado em 8/6/2016).

09. Posto isso, VOTO POR conhecer os Embargos de Declaração e, no mérito,
nego-lhes novamente provimento.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000658390v9 e do código CRC 52876de0.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:14:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007610-41.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ELISANDRA PEISINI DIAS (OAB ES020922)

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

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes novamente provimento, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698410v2 e do código CRC 0e6823c7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:14:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001790-04.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PAGIO MARANGUANHE (AUTOR)
ADVOGADO: LAURITA APARECIDA NOGUEIRA LIMA (OAB ES014959)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido da
autora de APOSENTADORIA POR IDADE - HÍBRIDA na DER-06/08/2018, mediante
reconhecimento de tempo de labor rural remoto (16/11/1988 a 01/05/1993), bem como
DEFERIU MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, a ser implantada no prazo de 30
(trinta) dias corridos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). Alega o INSS que: i) a autora deixou de trabalhar no meio rural em 1993,
antes da idade mínima fixada para a aposentadoria do segurado especial e, portanto, não faz
jus à aposentadoria nessa condição; ii) ao migrar do regime previdenciário rural para o regime
previdenciário urbano, afasta-se a condição de segurada rural ao tempo do requerimento
administrativo, nos termos do art. 48, parágrafos 2º e 3º, da Lei 8.213/91; iii)  o tempo rural
não poderá ser computado como período de carência, conforme disposição expressa do § 2º
do art. 55 da Lei nº 8.213/91; iv): ofende a constituição a criação de benefício sem prévia
fonte de custeio. Postula seja julgado improcedente o pedido de concessão de aposentadoria
por idade híbrida, e, requer a restituição de valores recebidos pelo segurado por força de
tutela antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp
1.384.418/SC. Requer ainda o provimento do recurso para afastar a multa diária previamente
fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, na remota
hipótese de manutenção das astreintes, requer a REDUÇÃO de seu valor para R$50,00/dia
(cinquenta reais), limitado a, no máximo, R$1.000,00 (mil reais).

 2. MARIA DE LOURDES PAGIO MARANGUANHE apresentou
contrarrazões, pela manutenção da sentença.

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

VOTO
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4. DA APOSENTADORIA HÍBRIDA. A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) em decisão proferida nos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404,
publicada no DJe de 04/09/2019, fixou a tese de que “o tempo de serviço rural, ainda que
remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins
da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha
sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei
8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou
o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo” (Tema 1007).

5. Esse entendimento do STJ, até então, suplantou o entendimento outrora
esposado pela TNU no PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), que fixava a
tese de que só era possível somar ao tempo de contribuição o tempo de serviço rural sem
contribuições “que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade do
segurado, ou à data do requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até
totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício”. Portanto, o entendimento
da TNU não mais prevalece.

6. Assim sendo, na hipótese de aposentadoria por idade híbrida, que se baseia na
soma de tempo de serviço rural e urbano (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, redação da Lei nº
11.718/08), o tempo de serviço rural, independentemente do tipo de labor (rural ou urbano)
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo
pode ser computado, inclusive para fins de carência. Independentemente de contribuições e
em qualquer período, o tempo rural pode ser averbado e computado para fins de carência (na
aposentadoria híbrida). Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador
urbano, ou seja, depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos
(homem), ou 60 anos (mulher).

7. Portanto, o fato de a autora ter abandonado o meio rural em 1993, antes de
completar a idade mínima de 60 anos (mulher), não impede o cômputo de tempo rural remoto
como tempo de serviço e carência, para a aposentadoria híbrida na DER 06/08/2018. 

8. O tempo rural laborado pela autora (16/11/1988 a 01/05/1993), restou
comprovado na ação judicial, o que não restou controvertido em grau recursal. Leia-se trecho
relevante da sentença que ora transcrevo:

"A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de
prova exclusivamente documental para a comprovação do vínculo
empregatício, através de registro em Carteira de Trabalho, ante a
hipossuficiência dos trabalhadores do campo.
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Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais
fatos. São eles: · Certidão de casamento da requerente, lavrada em 20/03/1973,
em que consta a profissão de lavrador de seu esposo (Evento1, PROCADM6,
fls.20); ·  Contrato de Parceria Agrícola, datado de 1983, no qual o esposo da
autora figura como parceiro outorgado (Evento1, PROCADM6, fls.21); · Ficha
de matrícula de filho, com data de 1986,   onde consta sua profissão como
lavradora nessa época.

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente
referir-se a todo o período equivalente à carência do benefício, consoante
Súmula n.º 14 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos entre si e
coerentes com a documentação apresentada. Sendo assim, há de se
reconhecer o labor rural da autora como segurada especial de 16/11/1988 a
01/05/1993.

A autora comprova, ainda, que possui o tempo urbano de 139  contribuições
(Evento 11, PROCADM2, fls.108).

Assim, somado o tempo rural ao urbano, a demandante alcança período de
carência superior ao necessário à concessão do benefício pleiteado.

Destarte, no caso vertente, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria por
idade (híbrida), por ter completado a idade mínima e o período de carência
superior a 180 (cento e oitenta) meses, na forma do art. 48 c/c art. 142, ambos
da Lei nº 8.213/1991."

8. Quanto à ausência de fonte de custeio, não se mostra razoável, sob o enfoque
da atuária, exigir do segurado especial rural, filiado à previdência social antes da Lei nº
8.213/91, contribuição social relativa ao tempo rural. Esse tempo deve ser considerado, para
fins de cálculo atuarial, mesmo diante da ausência de contribuições, no valor do salário
mínimo, em interpretação dada ao parágrafo 4º do art. 48. A concessão de benefício devido
ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente,
tendo a CF/88 dado primazia à função social do RGPS ao erigir como direito fundamental de
segunda geração o acesso à Previdência do Regime Geral. O trabalhador rural, durante o
período de transição, encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 20



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 114/275

5001790-04.2019.4.02.5002 500000650648 .V3 JES10344© JES7044

contribuições, visando à universalidade da cobertura previdenciária e a inclusão de
contingentes desassistidos por meio de distribuição de renda pela via da assistência social
(Apelaçao Cível 0030991-17.2017.4.03.9999- Desembargador Paulo Sergio Domingues).

9. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, destaco que sua previsão está
no art. 537 do CPC/2015, sendo possível a sua cominação em face de ente público, e por isso
não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamento. Registro ainda que
quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se posicionando no
sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de
acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como
grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto,
levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte
ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado
nos últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em
sede de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da
não implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento
da autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo
modo, entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária
de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é quase metade do valor do salário mínimo,
que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que fixo a multa no
patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

10. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS apenas para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a
ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000650648v3 e do código CRC 5db1b020. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001790-04.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PAGIO MARANGUANHE (AUTOR)
ADVOGADO: LAURITA APARECIDA NOGUEIRA LIMA (OAB ES014959)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença.
Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado
nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de
origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699409v2 e do código CRC 7d44d6e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003873-30.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA CLARA ELEOTERIO ALVES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR) E
OUTROS
ADVOGADO: NICOLE JAEGER SILVA (OAB ES019291)

RELATÓRIO

01. A parte autora interpõe recurso de Embargos de Declaração (Evento 68)
contra acórdão o qual deu provimento recurso do INSS, para julgar improcedente o pedido
veiculado em inicial (Evento 55). Argumenta, em síntese, que houve omissão no julgamento
que não se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões recursais, que somente
em sede de recurso o réu teria anexado documentos novos, bem como aduzido tese não
alegada em contestação, o que representa inovação processual inadmissível. 

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

VOTO

03. De fato não houve expressa manifestação acerca da preliminar arguida em
contrarrazões. Todavia, não merece acolhida a tese do Embargante de inovação processual.
Explico.

04. Não se pode perder de vista que a prova produzida nos autos é destinada à
formação de convicção do juiz e independe de haver nos autos manifestação escrita sobre seu
conteúdo. Na hipótese, inclusive, em que pese o acórdão ora embargado tenha feito referência
aos documentos insertos no Evento 31,  que se apresentam com maior riqueza de detalhes,
fato é que a informação acerca das irregularidades da percepção do benefício em razão da
concomitância com atividade comercial já se encontrava presente nos autos, e com nitidez,
como se vê no Evento 12 - PROCADM1, especialmente a decisão da 24ª Junta de Recursos
às fls. 95/97. 

05. Por fim vale destacar que, em se tratando de informações referentes a
processos administrativos e judiciais, que contem com a participação da parte, e que possuam
caráter público, sendo de amplo acesso, não há que se falar em 'produção de prova', uma vez
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que as provas já foram produzidas a seu tempo. Em verdade houve uma omissão da parte
autora acerca de tais eventos, o que, por óbvio, não pode ser levado em seu favor, sob pena de
subversão da ordem jurídica. 

06. Desse modo rejeito a preliminar.

07. Posto isso, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de
Declaração tão-somente para fazer integrar ao acórdão do Evento 55 a fundamentação ora
exarada.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000661651v5 e do código CRC 82e2f921. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003873-30.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: MARIA CLARA ELEOTERIO ALVES (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: NICOLE JAEGER SILVA (OAB ES019291)

RECORRIDO: LUZIA ELEOTERIO (PAIS) (AUTOR)
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE ELIOTERIO ALVES (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: NICOLE JAEGER SILVA (OAB ES019291)

RECORRIDO: LARISSA APARECIDA ELEOTERIO ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: NICOLE JAEGER SILVA (OAB ES019291)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração tão-somente para fazer integrar ao
acórdão do Evento 55 a fundamentação ora exarada, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698432v2 e do código CRC 8c4d24fb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023758-93.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ANTONIA CAMARGOS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: FÁBIO SILVA ABREU (OAB ES028294)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM.
Juiz do 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido da parte
autora, ao condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade na DER (12/07/2019). Aduz
o recorrente-INSS que não é possível computar o período em que a autora percebeu auxílio-
doença para fins de carência, tendo em conta que no período de gozo desse benefício não há
contribuição do segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela Autarquia.
Assim, o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora privilegiaria o tempo ficto de
contribuição sem base legal. Pugna pela reforma da sentença, com a restituição de valores
recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante
entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC. 

02. ANTONIA CAMARGOS DOS SANTOS ofereceu contrarrazões, em que
postula seja negado provimento ao recurso do INSS, e mantida a sentença. 

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

VOTO

03. É pacífico o entendimento de que a contagem dos períodos em gozo de
auxílio-doença intercalados com períodos contributivos deve ser considerada, inclusive para
fins de carência, conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o Enunciado nº
73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrente de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social”. 

04. A renda mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, e, por isso, admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício
previdenciário envolve recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por
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conseguinte, ser computado pra fins de carência. Esse também é o entendimento consolidado
da TNU (Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU
10/05/2013):

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

05. No caso dos autos, a parte autora esteve em fruição de auxílio-doença nos
períodos de 15/01/2012 a 17/12/2012 e de 18/12/2012 a 30/07/2018 – sendo que nos últimos
18 meses a parte autora recebeu mensalidade de recuperação (até 30/01/2020), em razão do
cancelamento de seu benefício nos termos do art. 47, inciso II, da Lei nº 8.213/1991. Veja-se,
considerando a DER em 12/07/2019 (Ev. 10- OUT3- fl. 5): 

-01/11/2006 a  02/2013 (empregado);

- 15/01/2012 a 17/12/2012 (auxílio-doença);   

-18/12/2012 a "30/07/2018" e 1/08/2018 a 30/01/2020 (aposentadoria por
invalidez - mensalidade de recuperação nos últimos 18 meses (desde jul/2018) -
Ev. 10- OUT3- fl.8);   

-01/02/2019  a 28/02/2019 (Recolhimento como facultativo - Ev. 10- OUT3- fl.
5).

06. Cumpre ressalvar, que o art. 47, inciso II, da Lei nº 8.213/1991, dispõe que a
aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. Assim, há autorização expressa
para a acumulação do benefício com salário. As parcelas têm naturezas jurídicas distintas. O
salário decorre do vínculo de emprego, e a mensalidade de recuperação deriva da relação
jurídica previdenciária mantida entre o segurado e o INSS até ser cessada ( no caso,
em patamar de 25% do benefício, nos últimos seis meses).

07. Nesses termos, realmente, como assentado na sentença,  não há óbice para a
validação da contribuição vertida pela parte autora em fevereiro de 2019, ou seja, quando
ainda estava recebendo a mensalidade de recuperação (25%), cumpre-se apenas abater os
valores recebidos sob esse título, por ocasião da liquidação do julgado. Portanto, os períodos
de benefício por incapacidade de 15/01/2012 a 17/12/2012 e de 18/12/2012 a 30/07/2018,
devem ser computados para fins de carência, tendo em vista que foram intercalado com
períodos contributivos, conforme se infere das informações extraídas do CNIS (Ev. 10-
OUT3- fl.5).
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08. O tempo apurado de contribuição até a DER (reafirmada para data em que a
autora completou o requisito etário - 12/07/2019 - foi de 15 anos, 6 meses e 1 dia de tempo
de contribuição, que corresponde a 186 contribuições, mais do que a carência necessária à
concessão do benefício ora vindicado, qual seja, aposentadoria por idade (180 contribuições),
consoante se infere da tabela elaborada pelo juiz a quo em sentença (Evento 26). Portanto,
nada a alterar na sentença (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

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

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000643267v7 e do código CRC 50b116fd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023758-93.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ANTONIA CAMARGOS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: FÁBIO SILVA ABREU (OAB ES028294)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em
custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55
da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699760v2 e do código CRC e2a3d347.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006996-36.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: DERLI SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR MARTINS NUNES (OAB ES015750)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo MM.
Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido da autora
de APOSENTADORIA POR IDADE - HÍBRIDA na DER-07/05/2018, mediante
reconhecimento de tempo de labor rural remoto de 05/09/1972 a 20/10/1991. Alega o INSS
que: i) in casu, os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar a
condição de segurado especial da Parte Autora (regime de economia familiar) no período
invocado na Petição Inicial (05/09/1972 a 20/10/1991); ii) a autora migrou do regime
previdenciário rural em 20/10/1991 para o regime previdenciário urbano, o que fasta a
condição de segurada rural ao tempo do requerimento administrativo, nos termos do art. 48,
parágrafos 2º e 3º, da Lei 8.213/91; iii) a regra é a comprovação do efetivo exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou da implementação da idade, por tempo igual ao número de
meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o
período a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11 desta Lei; iv) o tempo de
serviço do trabalhador rural não serve para o preenchimento do período de carência, sem as
contribuições. Pugna pela improcedência do pedido contido na inicial.

2. A autora não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada
(Ev.45).

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

VOTO

4. DA APOSENTADORIA HÍBRIDA. A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) em decisão proferida nos Recursos Especiais nº 1.674.221 e nº 1.788.404,
publicada no DJe de 04/09/2019, fixou a tese de que “o tempo de serviço rural, ainda que
remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins
da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha
sido efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei
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8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou
o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo” (Tema 1007).

5. Esse entendimento do STJ suplantou o entendimento outrora esposado pela
TNU no PEDILEF 0001508-05.2009.4.03.6318/SP (Tema 168), que fixava a tese de que só
era possível somar ao tempo de contribuição o tempo de serviço rural sem contribuições “que
esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade do segurado, ou à data do
requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de
meses equivalente à carência do benefício”. Portanto, o entendimento da TNU não mais
prevalece.

6. Assim sendo, na hipótese de aposentadoria por idade híbrida, que se baseia na
soma de tempo de serviço rural e urbano (art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, redação da Lei nº
11.718/08), o tempo de serviço rural, independentemente do tipo de labor (rural ou urbano)
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo
pode ser computado, inclusive para fins de carência. Independentemente de contribuições e
em qualquer período, o tempo rural pode ser averbado e computado para fins de carência (na
aposentadoria híbrida). Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador
urbano, ou seja, depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos
(homem), ou 60 anos (mulher).

7. Superada a discussão sobre a possibilidade de contagem de tempo rural
remoto como tempo de serviço e carência, passo a discorrer sobre a alegada ausência de
prova material do exercício de tempo rural entre 1969 a 1979, suscitada pelo INSS.

8. TEMPO RURAL DE SEGURADO ESPECIAL. Para comprovar o período
de labor na condição de segurado especial desde a infância junto aos pais (de 1972 a 1991), a
autora juntou:

i) carteira sindical rural em nome do pai - José Nascimento, profissão lavrador,
categoria meeiro rural, com data de admissão em 24/09/1984 (evento
5_PROCADM1, fls. 18-19);

ii) carteira sindical rural em nome do pai, profissão lavrador, categoria meeiro,
com data de admissão em 16/11/1979 (evento 5_PROCADM1, fls. 18-19);

iii) Carteira do beneficiário do INAMPS da mãe da autora, v´lidade até 12/1995,
com carimbo do Sindicato dos Trabalhadores r de Viana (evento
5_PROCADM1, fls. 18/19);

iv) Declaração de atividde da mãe da autora como meeira junto ao INSS, datada
de 1994 (evento 5_PROCADM1, fls. 20/21); 
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v) certidão de casamento dos pais da autora celebrado em 11/09/1948, com base
em registro público feito em 29/07/1976, em que o pai da autora é qualificado
com a profissão de lavrador (evento 5_PROCADM1, fl. 28).

 

9. Dentre a prova documental apresentada, destaco, no contexto, a comprovação
da origem campesina dos pais da autora, como proprietários de área agrícola, no período ora
em discussão. Tais provas são consideradas aptas pela jurisprudência reiterada dos tribunais
pátrios à demonstração de exercício de atividade rural em regime de economia familiar. Além
disso, é pacífico o entendimento de que os documentos em nome dos genitores aproveitam os
filhos, principalmente quando estes ainda são menores e solteiros. A jurisprudência da TNU
fixou o entendimento de que documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge, filhos,
ou qualquer outro membro que componha o grupo familiar, são hábeis a comprovar a
atividade rural, em virtude das próprias condições em que se dá o desempenho do regime de
economia familiar (TNU, PU 2006.70.51.000430-5, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique
Martins Port, DJ 25.03.2010). Aliás, os documentos dos genitores são extensíveis aos filhos
como prova de labor em regime de economia familiar até a data do casamento desses últimos,
pois a partir de então, passam a integrar núcleo familiar próprio, sendo necessário prova
inequívoca e autônoma de que permaneceram na lida rural.

10. Outrossim, a prova material nos autos foi corroborada pela prova
testemunhal, que confirmou o labor rural da autora desde criança, conforme assentado na
sentença, de que a autora exerceu atividade rural na  Fazenda Independência, propriedade
de Glória Maria Tamanini, situada em São Jorge de Tiradentes, município de Rio Bananal,
juntamente com seus pais e irmãos, de 1972 a 1991. Com efeito, há início de prova material
suficiente nos autos a provar o período de labor rural remoto da autora. Nada a alterar.

11. Portanto, considerando que o INSS já computou 125 meses de carência na
DER- 07/05/2018 (fato incontroverso- evento 5_PROCADM1, fl. 56), somado à carência do
tempo rural de 05/09/1972 (dos 12 anos de idade) a 20/10/1991 (19 a 01 m 16 d), a autora
completou mais de 180 meses de carência na DER-05/12/1955, além da implemento de 60
anos (nascida em 05/12/1955). Preenchia os requisitos necessários para obter a aposentadoria
híbrida.  

12. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS. Sentença
mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96).
Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das
parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
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RECURSO CÍVEL Nº 5006996-36.2018.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: DERLI SOUZA DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR MARTINS NUNES (OAB ES015750)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso do INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art.
4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55
da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699776v2 e do código CRC a44a4434.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5000245-33.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
EMBARGANTE: MARCELINA VIEIRA ROAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO

RELATÓRIO

01. MARCELINA VIEIRA ROAS interpõe recurso de Embargos de Declaração
(evento524) contra acórdão proferido no evento 47, o qual deu parcial provimento ao recurso
autoral, contudo, mantendo a sentença que julgou improcedente seu pedido de aposentadoria
por idade híbrida. Argumenta ter havido omissão no julgado, posto que conforme pontuado
no acórdão há prova testemunhal idônea a comprovar o período rural de 03/05/1969 a
12/11/1974 e que por não haver prova material que abranja tal período, foi rechaçada a
possibilidade do cômputo do mesmo para fins de aposentadoria por idade híbrida.

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

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. O acórdão tratou de todas as questões suscitadas
pela autora. Em verdade, a embargante insurge em face do entendimento adotado por esta 2ª
Turma Recursal.  Não obstante o fato de os depoimentos testemunhais indicarem o labor rural
da autora, a comprovação da atividade rural não pode estar pautada apenas em prova
testemunhal, nos termos da Súmula 149, STJ (“A prova exclusivamente testemunhal não
basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício
previdenciário”) e o início de prova material deve necessariamente ser contemporâneo à
época dos fatos a comprovar, sendo esta a inteligência da Súmula 34, da TNU (“Para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar”)

04. Dessa forma, verifico que a autora não apresentou qualquer início de
prova material contemporânea ao período anterior ao casamento, de 03/05/1969 a
12/11/1974, não bastando apenas a prova testemunhal para comprovação da atividade
rural, conforme se vê do item 09 do voto:
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"09. Quanto ao período anterior ao casamento, de 03/05/1969 a 12/11/1974, quando a autora
ainda era menor de idade, em que pese as testemunhas afirmarem o exercício da atividade
rural, verifico que não há nos autos documentos hábeis a comprovar tal período (“A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de benefício previdenciário”). Ademais, é pacífico o entendimento de que os
documentos em nome dos genitores aproveitam os filhos, principalmente quando estes ainda
são menores e solteiros. Contudo, não consta nos autos prova de que os genitores da autora
eram trabalhadores rurais."

05. Em verdade a parte autora apenas não concorda com os termos da
fundamentação exarada, reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é
desfavorável.

06. Nesse diapasão, ressalvo que os embargos de declaração têm como requisito
de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não
se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão
de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica
diversa não enseja a utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender,
manejar o recurso próprio

07. Posto isso, voto por negar provimento aos Embargos de Declaração.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000642391v2 e do código CRC dcbff5bc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000245-33.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARCELINA VIEIRA ROAS (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000698460v2 e do código CRC 46676f7c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002727-14.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ALMIR DOMINGOS DONATELLI (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRESSA MARIA TRAVEZANI LOVATTI (OAB ES013398)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder benefício de aposentadoria por
idade rural. Deferiu ainda pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fixando multa em
razão de eventual descumprimento, de R$ 500,00 por dia de atraso, e correção monetária
pelo IPCA-E. A autarquia pugna pela aplicação do INPC como critério de correção monetária
a partir da vigência da Lei 11.430/2006 e juros de mora, na forma disciplinada pelo artigo 1º-
F da Lei 9.494/97; a exclusão da condenação da multa diária de R$ 500,00; e, que a limitação
ao TETO DO JEF’s na data da propositura da Ação corresponda às parcelas vencidas
anteriores à data do ajuizamento, somadas as DOZE VINCENDAS, nos termos dos
Enunciados 47e 65 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

 02. O autor não interpôs contrarrazões, embora devidmente intimado (Ev.33).

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

 

VOTO

04. De início, em relação à concessão do benefício o INSS aceita e não se opõe
aos parâmetros fixados na sentença. Impugna apenas o índice de correção monetária
estipulado na sentença, o valor da multa fixada e, que seja observado o teto dos Juizados
Especiais (60 SM).

05. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, destaco que sua previsão
está no art. 537 do CPC/2015, sendo possível a sua cominação em face de ente público, e por
isso não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamento. Registro ainda que
quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se posicionando no
sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 25



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 133/275

5002727-14.2019.4.02.5002 500000643228 .V4 JES10344© JES7044

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

06. Os juros fixados na sentença estão de acordo com o entendimento desta
Relatoria. Em relação à correção monetária, com razão o recorrente INSS. O STF asseverou,
no RE 870.947/SE, que a TR revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Por outro lado, em recente julgamento proferido nos autos do REsp 1.495.144
vinculado ao tema 905 (transitado em julgado em 06/02/2020), o STJ definiu o INPC como
índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações judiciais de natureza
previdenciária, a saber:

"3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009)".

07. Quanto à limitação da execução dos valores atrasados, no limite do teto
aplicado aos juizados federais (60 SM), destaco que o autor, por ocasião do ajuizamento da
ação, já renunciou ao excedente que porventura ultrapassar 60 salários-mínimos, para que o
processo tramitasse regularmente no juizado (Ev. 1- INIC 1- fl. 5). Nada a prover, portanto.

08. Válido no ponto, mencionar excerto extraído do julgamento do PEDILEF n.
0500051-74.2016.4.05.9810 (03/04/2018): "A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu artigo 3º, que
compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de valor até sessenta
salários-mínimos. Nas hipóteses em que o pedido visar à condenação da parte ré ao
pagamento de parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa, para
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fins de competência do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas
vincendas. Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da mencionada lei, prevê a possibilidade de
expedição de precatório para pagamento do débito, se o valor da execução ultrapassar a
alçada do Juizado Especial Federal. A interpretação sistemática de tais regras excluiu a
aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos Juizados Especiais Federais (cf.
TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU
03/05/2013), uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser objeto de
execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade da renúncia
tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização). (...) A possibilidade de a tramitação processual
estender-se por intervalo excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo,
implica perda patrimonial significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada
para definição de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando
houve o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas no
valor da causa. Portanto, ressalvada manifestação expressa e clara da parte autora, a
renúncia apresentada, com o intuito de definição de competência dos Juizados Especiais
Federais, somente atinge as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas quando
proposta a ação". 

09. Desse modo a limitação ao quanto a ser executado abrange o montante
vencido,  acrescido das 12 prestações vincendas, tendo como parâmetro temporal a data
da propositura da demanda. As parcelas que se vencerem posteriormente não estão
sujeitas a tal limitação. 

10. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS para; i) reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser
de R$ 100,00; ii) determinar como índice de correção monetária sobre verbas previdenciárias
o INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Ainda, para declarar que a limitação da execução do montante
vencido ao teto dos Juizados Especiais Federais se aplica às parcelas vencidas acrescida de 12
vincendas no momento do ajuizamento da ação. No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56
das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000643228v4 e do código CRC 2dc60eef. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002727-14.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ALMIR DOMINGOS DONATELLI (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRESSA MARIA TRAVEZANI LOVATTI (OAB ES013398)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para; i) reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00; ii) determinar como índice de
correção monetária sobre verbas previdenciárias o INPC, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Ainda, para
declarar que a limitação da execução do montante vencido ao teto dos Juizados Especiais
Federais se aplica às parcelas vencidas acrescida de 12 vincendas no momento do
ajuizamento da ação. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699423v2 e do código CRC 3e21bff0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001841-12.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MANOEL MIRANDA (AUTOR)
ADVOGADO: KLEILTON PATRICIO DALFIOR (OAB ES023456)

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

RELATÓRIO

01. MANOEL MIRANDA interpõe recurso inominado (evento40) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES que julgou
improcedente o seu pedido para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria
por idade rural (evento24).

02. O recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos, bem
como a prova testemunhal, evidenciam o exercício de atividade rural durante o período
correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Alega ainda que
o trabalhador diarista é também segurado especial, independente do recolhimento de
contribuições para a Previdência. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da
sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

03. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da
sentença de improcedência (evento47).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que o recorrente nasceu em 23/01/1959
(evento1, CPF3), tendo completado o requisito etário em 2019, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
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regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo – 24/01/2019 (evento9, procadm1, fl.38). Desse modo,
deve comprovar o trabalho rural no período de 2004 a 2019.

07. O recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) certidão de seu casamento com Adenilza Francisca Silva
Miranda, contraído em 01/07/2011, na qual consta a profissão do autor como lavrador
(evento1, certcas4); ii) CTPS (evento1, out9, fl.04/09); iii) certidão da Justiça Eleitoral
(evento1, out10).

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

“O art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do art. 11)
quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do art.
11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na
alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem
recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado especial.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de
natureza rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A parte autora
requereu a aposentadoria em 2019. A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores
rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da
Lei nº 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas
com base na comprovação de exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições.
A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural.

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.
Ficou comprovado que até esta data a parte autora ainda não havia cumprido a carência de
180 contribuições, uma vez que, conforme a contagem administrativa realizada quando do
requerimento do benefício, foram computados apenas 8 anos, 7 meses e 22 dias de tempo de
contribuição.

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que sempre que
estava desempregada trabalhava como diarista para várias pessoas e que faz diária até hoje.

A testemunha e o informante ouvidas em Juízo disseram que a autora fazia diária para
diversas outras pessoas na roça sempre que estava desempregada.
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Analisando a documentação juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência,
observo que apesar da confirmação do trabalho rural, como diarista, durante o período
alegado, a parte autora não preencheu a carência necessária para a concessão da
aposentadoria, tendo em vista que após 01/01/2011 é necessária a contribuição do diarista
para que o período trabalhado possa ser computado como carência.

Dessa forma, os únicos períodos que podem ser efetivamente computados para efeito de
carência da parte autora e que podem integrar o cálculo de seu tempo de contribuição são os
lançados em sua CTPS que constam, também, no CNIS.

No caso em tela, analisando a contagem administrativa realizada pelo INSS quando do
requerimento administrativo, verifico que não há comprovação de cumprimento da carência
na data do requerimento, em 24/01/2019.

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (60 anos), mas ainda não possui tempo de serviço/contribuição
suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por
idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições)”.

09. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material suficiente
nos autos a comprovar o período de carência. Os vínculos do autor como ajudante
florestal, trabalhador rural, safrista e serviços gerais entre 1995 e 2019 anotados em sua
CTPS e CNIS (evento1, out9), denotam elemento de elevada carga probatória, no sentido de
que o autor sempre se dedicou ao labor campesino para a própria sobrevivência e pode ser
ampliado por produção de prova testemunhal idônea. Destaco que as anotações na CTPS
do autor são para empregadores pessoas físicas em estabelecimentos agropecuários ou para
empresas envolvidas com a atividade de reflorestamento e extração de madeira, isto é,
atividades típicas do campo. Nesse sentido, a CLT, em seu artigo 70, ‘b’, conceitua os
trabalhadores rurais, como aqueles “que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura
e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos
respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais
ou comerciais”. Por oportuno segue abaixo extrato do CNIS:
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10. Ademais, verifico que na certidão de casamento do autor, contraído em
01/07/2011, consta a sua profissão como lavrador (evento1, certcas4). Destaco ainda que a
esposa do autor, Adenilza Francisca Silva Miranda, recebe aposentadoria por idade rural
desde 20/02/2017 (evento10, out3, fl.25).

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

12. Por fim, quanto a tese invocada em sentença no sentido de que o autor teria
laborado como diarista (contribuinte individual) e que tal atividade desnaturaria o regime de
economia familiar, não se sustenta. O diarista rural (boia-fria), que presta serviço não
eventual a diversos produtores rurais locais não equivale ao contribuinte individual,
pois sua condição extremamente humilde e hipossuficiente não lhe permite recolher
contribuições previdenciárias, dada a precariedade das relações de trabalho, na maior
parte das vezes informais, bem como a sazonalidade das atividades que exerce. Tanto é
assim que a necessidade de apresentação de início de prova material é extremamente mitigada
nesses casos pela jurisprudência pátria e não haveria sentido em facilitar-lhe a comprovação,
por um lado, e por outro impor-lhe exigência que nem ao segurado especial em regime de
economia familiar é feita, mesmo que este, em tese, tivesse melhores condições para tanto.

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

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

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

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

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CONTRIBUIÇÕES
INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO
ACÓRDÃO.

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

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

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

17. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor do autor MANOEL
MIRANDA o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em 24/01/2019 (DER),
tudo corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim, concedo a tutela
antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por idade no
prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente julgado. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000650037v3 e do código CRC ffc94ac0. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001841-12.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MANOEL MIRANDA (AUTOR)
ADVOGADO: KLEILTON PATRICIO DALFIOR (OAB ES023456)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar
provimento para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor do autor
MANOEL MIRANDA o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em 24/01/2019
(DER), tudo corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim, concedo a
tutela antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por idade
no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente julgado. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699634v2 e do código CRC a0c55bb3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001781-33.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA BRANDENBURG (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA ISABEL PONTINI (OAB ES007897)

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

RELATÓRIO

01. MARIA BRANDENBURG interpõe recurso inominado (evento35) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Colatina/ES que julgou improcedente
seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria rural por idade
(evento27).

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

03. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso interposto e a manutenção integral da sentença proferida (evento39).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 13/09/1963
(evento2, out3, fl.04), tendo completando o requisito etário em 2018, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade
rural em regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade
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mínima ou do requerimento administrativo. A autora requereu a aposentadoria rural em
24/09/2018 (evento2, out3, fl.36). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período
de 2003 a 2018.

07. A recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) declaração de exercício de atividade rural emitida pelo sindicato
rural (evento2, out3, fls.09); ii) declaração da sua genitora acerca do labor da autora na
condição de comodatária no período de 14/08/1979 a 18/05/2017 (evento2, out3, fls.11); iii)
ITR da propriedade em nome do pai da autora 2000 e 2017/2018 (evento2, out3, fls.12/17);
iv) ficha de cadastro da família de 2004 (evento2, out3, fls.18); v) ficha do cidadão da
Prefeitura de Municipal de Vila Valério, na qual consta a profissão da autora como lavradora,
cadastro de 17/12/2001 (evento2, out3, fls.20); vi) contrato de parceria agrícola pelo período
de 22/11/2018 a 30/07/2021 (verbal desde 19/05/2017, com firma reconhecida em 22/11/2018
(evento2, out3, fls.22/23).

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

“Pois bem. Observando o conjunto probatório, entendo que não há provas suficientes para
comprovar a sua qualidade de segurada especial no período de carência necessário para
concessão da aposentadoria. Explico.

A autora não colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar o desempenho de atividade
rural no período de carência necessário para a concessão do benefício.

Cumpre mencionar que se equiparam à prova testemunhal as declarações extrajudiciais
colacionadas aos autos com o fim de demonstrar o labor rural, como é o caso da declaração
de contrato verbal de parceria agrícola e da ressalva feita em outro contrato de parceria
agrícola, afirmando que ele existe verbalmente desde 19/05/2017.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE-
INÍCIO DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível
o recurso especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o reexame de provas.
Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que o autor apresentou, a título de início de prova material,
declarações de ex-empregadores, as quais, nos termos do entendimento sedimentado nesta
Corte, representariam mera prova testemunhal reduzida a termo, não colhida em juízo. 3.
Recurso especial não conhecido. (RESP 201200587488, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:15/05/2013 ..DTPB:.) [Grifo nosso]

A respeito do contrato de parceria agrícola firmado de 22/11/2018 a 30/07/2021, este está em
interregno não abrangido pelo tempo de carência necessário para a concessão do benefício.

Isso porque a autora necessita comprovar o exercício de atividade rural de 2003 a 2018, além
do referido contrato ter sido firmado pouco tempo depois do requerimento administrativo.
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Quanto à certidão de declaração do exercício de atividade rural pelo sindicato, essa não
merece ser aceita como início de prova material.

A uma, por ser confeccionada unilateralmente pela autora, com base tão somente em suas
assertivas e nos documentos por ela apresentados.

A duas, posto não ter sido homologada pelo INSS, ou até mesmo pelo MP.

É neste sentido o entendimento do Tribunal Regional Federal da terceira Região:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. FALTA DE
PROVA TESTEMUNHAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em que pese o autor ter
apresentado os documentos de fls. 12 e 68/71, a veracidade não se comprova por si só. Está
pacificada na jurisprudência, como acima demonstrado, que as declarações de Sindicato de
Trabalhadores Rurais somente fazem prova do quanto nelas alegado se estiverem devidamente
homologadas pelo Ministério Público ou pelo INSS, o que não foi o caso nos autos. E mais, a
demonstração de que o pai do autor era proprietário de uma gleba rural e sua profissão era
lavrador, mostra-se somente suficiente como início de prova material para comprovar que o
autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar. Havendo início de prova
material, mas não corroborada por prova testemunhal, não há como reconhecer o labor rural
do autor no período alegado, nos termos de iterativa jurisprudência. 6. Improvimento do
recurso. (TRF-3 - Ap: 00043246920084036002 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 23/04/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-
DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018) [Grifo nosso]

Cumpre mencionar que a autora somente se filiou ao Sindicato de Trabalhadores Rurais e
Agricultores Familiares de São Gabriel da Palha/ES e Vila Valério/ES em 22/11/2018, ou seja,
após ter completado a idade e requerido administrativamente o benefício.

As fichas do Cidadão, da Secretaria Municipal de Saúde e do atendimento médico
ambulatorial por si só, não são aptas a comprovar a atividade rural da autora em todo o
período pleiteado, pois não existe apresentação de documentação suficiente para demonstrar
que as informações ali declaradas possuem a validade necessária para figurar nos autos como
início de prova material.

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

09. Em exame da questão, verifico que há início de prova material suficiente
nos autos, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. Da análise
dos autos, verifico que a autora é solteira e reside na propriedade da família (evento2, out3,
fl.12/20). Verifico ainda que a genitora da autora recebe aposentadoria por idade rural como
segurado especial desde 31/01/1992 (consulta Sistema CNIS), o que faz prova também para a
autora considerando que ela nunca se casou e não teve filhos. Nesse sentido, há entendimento
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que os documentos dos genitores só são extensíveis aos filhos como prova de labor em
regime de economia familiar até a data do casamento desses últimos, pois a partir de então,
passam a integrar núcleo familiar próprio, sendo necessário prova inequívoca e autônoma de
que permaneceram na lida rural. Assim sendo, se a autora nunca formou núcleo familiar
próprio e morava com a genitora (pai faleceu em 1997), pode-se presumir que ela
continuou a trabalhar na terra juntamente com seu núcleo familiar original. Ademais, a
jurisprudência da TNU já fixou o entendimento de que “documentos em nome de terceiros,
como pais, cônjuge, filhos, ou qualquer outro membro que compõe o grupo familiar, são
hábeis a comprovar a atividade rural em virtude das próprias condições em que se dá o
desempenho do regime de economia familiar" (TNU, PU 2006.70.51.000430-5, Rel. Juiz
Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 25.03.2010).

10. É preciso ter em conta, ainda, que a autora não possui qualquer anotação em
seu CNIS (evento2, out3, fl.39/40), não contando, portanto, com qualquer vínculo de natureza
urbana. Além disso, a autora possui endereço CORREGO RIO NOVO, s/n, zona rural do
Município de Vila Valerio/ES. 

11. Ademais, a ficha de cadastro da família de 03/03/2004 e a ficha do cidadão
da Prefeitura de Municipal de Vila Valério de 17/12/2001 (assinadas e carimbadas por
funcionário da Prefeitura), nas quais consta a profissão da autora como lavradora (evento2,
out3, fls.18/20) constituem documento válido a constituir início de prova material. Ressalto
que, no caso dos autos, as fichas estão devidamente assinadas por funcionário público da
prefeitura municipal, de sorte que os dados nela inseridos por agente público possuem
presunção de veracidade e o cadastro da família foi realizado no ano de 2004, dentro do
período de carência.

12. Nesse sentido, jurisprudência do TRF3, bem como da TNU:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO. JUNTADA.
ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. FICHA DE CADASTRO DA FAMÍLIA
EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP. DOCUMENTO NOVO.
OMISSÃO JÁ SANADA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I – No presente feito, foi
carreado aos autos o voto da lavra do Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, que
instaurou a divergência ao julgar improcedente o pedido de rescisão do julgado, viabilizando
a integração do v. acórdão, de modo a garantir o princípio da ampla defesa. II – Como bem
destacado pelo acórdão embargado, nas hipóteses em que se busca comprovar o exercício de
atividade rural, como é o caso dos autos, os documentos ora carreados pela parte autora
poderiam ser admitidos como novos, conforme pacífica jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça. III – Quanto à obscuridade apontada no julgado referentemente à Ficha de
Cadastro da Família emitida pela Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, datada de
17.07.2000, na qual a autora consta como lavradora e que foi considerada como documento
novo, cabe ponderar que o voto condutor do v. acórdão embargado apreciou o conjunto
probatório em sua inteireza, sopesando as provas constantes dos autos, segundo o princípio da
livre convicção motivada, tendo concluído que o aludido documento constitui início de prova
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material do labor rural dentro do período de carência, correspondente ao interregno de julho
de 1994 a janeiro de 2008 (13 anos e 06 meses). IV – Pela experiência comum, o
preenchimento de dados em formulário destinado à Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de Santa Salete, malgrado a ausência de assinatura do responsável, é
de competência de agente público municipal, atuante na área de saúde, razão pela qual as
informações/declarações ali contidas podem ser atribuídas a ele, de modo a incidir o
disposto no art. 371, III, do CPC. V – Dada a contemporaneidade do referido documento
com os fatos que se pretende provar, haja vista a data assinalada (17.07.2000), e
considerando as informações ali contidas como oriundas do trabalho de pesquisa
efetivamente levado a cabo pelo indigitado agente público, é razoável presumir a veracidade
dos dados lançados, de modo a qualificar aludido documento como início de prova material.
VI – Como bem lembrado pelo voto condutor, a captação das informações se deu em data
distante do ajuizamento da ação originária (19.01.2010), não se vislumbrando qualquer ardil
para falsear a verdade dos fatos. VII – Os embargos de declaração foram interpostos com
notório propósito de prequestionamento, razão pela qual estes não têm caráter protelatório
(Súmula nº 98 do E. STJ). VIII – Embargos de declaração opostos pelo INSS prejudicados, em
parte, e na parte conhecida, rejeitados. (TRF-3-AR: 6388 SP 0006388-40.2013.4.03.0000,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento:
13/11/2014, TERCEIRA SEÇÃO).”

PREVIDENCIÁRIO – BENEFÍCIO – ATIVIDADE RURAL – INÍCIO DE PROVA MATERIAL–
FICHA DE CADASTRAMENTO FAMILIAR REALIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE– RECIBOS DE PAGAMENTOS REALIZADOS A SINDICATO DE
TRABALHADORES RURAIS –SÚMULA Nº 6 DA TNU – POSSIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO A PARCIALMENTE– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1) A TNU, através da Súmula nº 06, fixou que constitui início razoável de prova
material de atividade rurícula, tanto a certidão de casamento, quanto outro documento idôneo.
2) A ficha de cadastramento familiar realizado pela Secretaria de Saúde do Município de
residência da autora, nele constando sua qualificação como agricultora e recibos de
pagamentos realizados a Sindicato de Trabalhadores Rurais, estando tais documentos dentro
do período de carência que se pretende provar, identificam-se como documentos passíveis de
configurar o início de prova material, nos moldes da Súmula 06 da TNU. 3) Pedido de
Uniformização conhecido e parcialmente provido. (TNU – PEDILEF:
Processo200481100094030CE, Relator: JUIZ FEDERAL RICARLOS ALMAGRO
VITORIANO CUNHA, Data de Julgamento: 03/08/2009, Data de Publicação: DJ 12/02/2010).

13. Além do mais, não é factível crer que uma mulher adulta, em idade
produtiva, que não possui vínculo urbano, não tenha desenvolvido qualquer atividade laboral
durante todo esse tempo. Em tais hipóteses, a presunção é favorável à autora e tal presunção
foi corroborada com a prova material (ITR da propriedade da família e ficha de cadastro da
família e do cidadão da Prefeitura de Municipal de Vila Valério) e testemunhal produzida.

14. Por fim, é preciso salientar que como a autora não se casou e nem teve
filhos torna-se difícil a produção das provas documentais que comumente se apresentam em
se tratando de segurados especiais: certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos,
etc.
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15. Dessa forma, entendo que o início de prova material não precisa abarcar
todo período de carência (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), tendo eficácia
probatória para momentos posteriores e também anteriores, desde que o conjunto probatório
esteja harmônico. No caso dos autos, as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes em
atestar o trabalho rural da autora em conjunto com a família, sendo os depoimentos
coerentes e seguros. Assim, entendo que a autora comprovou o exercício de atividade rural
pelo período de carência.

16. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar total
provimento para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora
MARIA BRANDENBURG o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em
24/09/2018 (DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados desde a DER,
acrescidos de correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal.
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000659497v5 e do código CRC c5f39592. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001781-33.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA BRANDENBURG (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA ISABEL PONTINI (OAB ES007897)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar total
provimento para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora
MARIA BRANDENBURG o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em
24/09/2018 (DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados desde a DER,
acrescidos de correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal.
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699638v2 e do código CRC ac2bd8c8.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001766-61.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NILZA SERRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

01. NILZA SERRA interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou improcedente seu pedido,  ao não
reconhecer seu direito à aposentadoria por idade urbana na DER. Aduz  que não foram
considerados os períodos de tempo de serviço como doméstica anotados em CTPS, que
totaliza 12 anos trabalhado com empregada doméstica entre 15/12/1988 a 15/09/2000, e pode
ser comprovado por outros meios de prova admitidas em direito.  Aduz ainda que a obrigação
pelos recolhimentos, assim como a obrigatoriedade de assinatura da CTPS compete ao
empregador, não podendo a Segurada ser prejudicada por esta desídia, devendo a r. sentença
ser reformada nesse sentido. Postula a condenação do INSS na concessão de aposentadoria
por idade urbana. 

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

É o relatório. Passo à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso
inominado interposto.

VOTO

03. O benefício de aposentadoria por idade está regulado no art. 48 da Lei
8.213/91, que dispõe:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida
nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) 

04. A carência para a concessão desse benefício vem prevista no art. 25, inciso
II, que reza:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social
depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: 
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II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial:
180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994)

 

05. A autora preencheu o requisito etário de 60 anos em 07/11/2016. Quanto à
carência necessária de 180 meses, o  INSS apurou 133 meses de carência na DER
(23/01/2017). Nessa contagem está incluído o período como empregada doméstica de
01/12/1999 a 30//09/2000 (E. 15- PROCADM1- fl. 23). Porém, a autora aduz que o trabalhou
com empregada doméstica entre 15/12/1988 a 15/09/2000, ou seja, uma diferença de 11 anos
a mais, que complementaria a carência, para obter a aposentadoria por idade. O INSS
também considerou as contribuições da recorrente desde 1978 (CI).

06. Na sentença, não foi reconhecido todo o período informado, mas apenas o
período que se encontra registrado em CTPS de 15/12/1999 a 15/09/2000 (Ev. 15-
PROCADM1- fl. 8), veja-se: 

“A autora ainda sustenta que deve ser averbado o período de trabalho como
empregada doméstica de 15/12/1988 a 15/09/2000. 

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

Ocorre que o referido vínculo não está anotado na CTPS da autora. O vínculo
existente é de 15/12/1999 a 15/09/2000 (evento 1, CTPS6).

Consequentemente, a parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria
por idade porque ainda não completou as 180 contribuições mensais para fins
de carência.”

07. Da documentação dos autos, nota-se que a CTPS da autora só foi emitida
em 10/11/1992 (Ev. 27 PROCADM 1- fl. 6), ou seja, muito depois do início do vínculo que
diz ter trabalhado como empregada doméstica (1988). Além disso, na CTPS da autora, há
vínculos anotados entre abr/1993 a jun/1993 (Vitória/ES) e ago/1993 a jan/1994 (Serra/ES),
ora englobados no período de 1988 a nov/1999- Vitória (Ev. 127 PROCADM 1- fl.7/8).
Também, há recolhimentos da autora como CONTRIBUINTE INDIVIDUAL entre de
11/1989 a 04/1992, 06/1992 a 12/1992, 09/1996 a 10/1996, 12/1999 a 09/2000, dentro do
périodo que alega ter laborado como empregada doméstica. Todos esses indícios afastam o
alegado vínculo laboral como empregada doméstica de 1988 a  set/2000 (Ev. 127 PROCADM
1- fl.23). 
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08. De todo modo, do acervo probatório NÃO consta nenhum documento apto a
comprovar o vínculo previdenciário controvertido entre 15/12/1988 a 09/1999, não servindo
a  prova exclusivamente testemunhal para comprovar tempo deserviço. A tese da autora no
sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador, só
poderia ser aplicada se a CTPS tivesse sido assinada pelo mesmo, ou houvesse alguma outra
prova material que corroborasse a existência efetiva do vínculo empregatício, o que in casu
não ocorreu. 

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

10. Ante o exposto, VOTO POR negar provimento ao recurso da autora.
Mantida a sentença. Condeno a autora em custas e em honorários advocatícios, que arbitro
em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade,porém, fica suspensa em razão da
gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado devolvam-se os autos ao juízo de
origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000633250v3 e do código CRC dd344b06. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001766-61.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NILZA SERRA (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)
ADVOGADO: MAXILIANA DA SILVA TEIXEIRA (OAB ES031360)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso da autora. Mantida a sentença. Condeno a autora em custas e em
honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade,porém, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito
em julgado devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699706v2 e do código CRC fdc8880d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:45 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5001599-87.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
EMBARGANTE: MARIA EXPEDITA DE SOUZA SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: SHEILA DALFIOR PEREIRA

RELATÓRIO

01. MARIA EXPEDITA DE SOUZA SANTOS interpõe recurso de Embargos
de Declaração (evento61) contra acórdão proferido no evento 57, o qual deu parcial
provimento ao recurso autoral, contudo, mantendo a sentença que julgou improcedente seu
pedido de aposentadoria por idade rural. Argumenta ter havido omissão no julgado, posto que
o acórdão deixou de reconhecer o período anterior que a requerente laborou para seu
convivente antes que os mesmos tivessem um relacionamento amoroso, totalizando o período
compreendido entre 22/03/2002 à 19/06/2018, preenchendo assim a carência necessária para
concessão da aposentadoria por idade rural.

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

VOTO

03. Da leitura do acórdão ora guerreado, verifica-se que houve a análise
adequada e escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, de
modo que não há que se falar em omissão. O acórdão tratou de todas as questões suscitadas
pela autora. Em verdade, a embargante insurge em face do entendimento adotado por esta 2ª
Turma Recursal, que entendeu não haver início de prova material em relação ao período
anterior à união estável, conforme se vê dos itens 11 a 13 do voto:

"11. Quanto ao período anterior à união estável, verifico que não há início de prova
material. A declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato de
Trabalhadores Rurais (evento1, comp3, fl.14) somente poderia ser aceita como início de prova
material apta a demonstrar o exercício de atividade rural se estivesse homologada pelo INSS,
o que não é o caso dos autos, conforme já pacificado pela Turma Nacional de Uniformização
(PEDILEF n. º 200772550090965 e n. º 200850520005072). Outrossim, registro que as
declarações firmadas por terceiros (evento1, comp3, fl.25/31) e a ficha de atendimento
ambulatorial (evento1, comp3, fl.35) também não fazem prova (fls. 47/49), porque o art. 408
do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva
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que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o
documento particular prova a declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-
lo ao interessado em sua veracidade”.

12. Insta destacar que a autora exerceu atividade urbana no período de 02/03/2009 a 10/2009
para o Município de Pinheiros (evento1, comp3, fl.41).

13. Assim, verifico que não há início de prova material que comprove o labor rural da autora
por todo período de carência. Contudo, considero que restou comprovado o labor rural no
período entre 19/08/2011 e 25/05/2018."

04. Em verdade a parte autora apenas não concorda com os termos da
fundamentação exarada, reputando-a insuficiente ou omissa quando apenas lhe é
desfavorável.

05. Nesse diapasão, ressalvo que os embargos de declaração têm como requisito
de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não
se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão
de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica
diversa não enseja a utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender,
manejar o recurso próprio

06. Posto isso, voto por negar provimento aos Embargos de Declaração.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000644530v3 e do código CRC a39112e5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001599-87.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA EXPEDITA DE SOUZA SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: SHEILA DALFIOR PEREIRA (OAB ES027557)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000833437v2 e do código CRC 162fbf8a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004836-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: OZENI FABIANO RODORVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: ERICA AMORIM GONCALVES (OAB ES019237)

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

RELATÓRIO

01. OZENI FABIANO RODORVALHO interpõe recurso inominado (evento32)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES
que julgou improcedente seu pedido de aposentadoria por idade rural (evento27).

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

03. O INSS apresentou contrarrazões no evento 37.

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

VOTO

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

06. Preceitua ainda o inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91 que são segurados
especiais "o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que
trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo". O regime de economia
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familiar está regulado no § 1º do mesmo dispositivo que reza: “Entende-se como regime de
economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à
própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido
em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados
permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)”. (grifei)

07. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 08/07/1960
(evento1, RG5), tendo completado o requisito etário em 2015, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento do benefício – 21/07/2015 (evento2, out12, fl.07). Desse modo, deve
comprovar o trabalho rural no período de 2000 a 2015.

08. A recorrente alega possuir a qualidade de segurada especial, para tanto
juntou: i) ficha de matricula (evento1, out6, fl.02/06); ii) ITR e CCIR de imóvel rural em
nome do genitor da autora – 1996/2014 (evento2, matrimovel3 e out11); iii) certidão de
casamento dos genitores da autora de 30/09/1959, na qual consta a profissão do pai como
lavrador (evento2, certcas4); iv) certidão de óbito dos genitores da autora, ocorrido em
04/05/2009 e em 12/03/2009 (evento2, certobt5 e 6); v) certidão da Justiça Eleitoral (evento2,
out7); vi) ficha de crediário (evento2, out8); vii) declaração de exercício de atividade rural
pelo período de 02/07/1995 a 02/07/2015 como filha e herdeira emitida pelo Sindicato Rural
(evento2, out10); viii) registro do marido da autora como pescador artesanal desde
04/06/1980 e comprovante de recebimento de seguro defeso nos anos de 2007 a 2013
(evento2, out12); ix) entrevista rural (evento2, out14).

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

“(...)Da análise das provas acima mencionadas, pode-se perceber que a parte Autora possuía
algum envolvimento com a atividade rural. Contudo, o conjunto probatório se mostra frágil, e
não tem o condão de comprovar que ela trabalhou na qualidade de segurado especial por
tempo correspondente à carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade.

Com relação ao depoimento da autora, verificamos que em entrevista ao INSS declarou que
trabalha nas terras que eram do pai desde solteira, e que continuou trabalhando lá após o
casamento; que seu esposo é pescador de lagosta e ajuda na roça esporadicamente.
Entretanto, as testemunhas ouvidas em juízo declaram que a Autora cultiva lavoura mandioca
nas terras da Sra. Creuza. A própia requerente afirma que trabalha nas terras da Sra Creuza
há mais de quinze nos, e que trabalhava antes “pra um e pra outro”; e que seu marido sempre
trabahou com ela na roça.

Ora, o fato de haver importantes contradições nos depoimentos afasta, a meu ver, a
idoneidade das informações prestadas, intensificando a dúvida que se pretendia sanar.
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Assim, em que pese não ser necessário que a prova material contemple todo o período de
carência, tenho que a prova testemunhal não se mostra convincente, estando, portanto, em
desarmonia com a situação exposta pela Autora. Assim, a escassez de documentos e
informações escoimadas de dúvidas, impossibilita o reconhecimento do labor rural na
qualidade de segurado especial durante o tempo exigido por lei para a concessão do benefício
de aposentadoria por idade.

Enfim, não há nos autos elementos suficientes para que se reconheça que a Autora trabalhou
na qualidade de segurado especial por tempo correspondente à carência exigida para a
concessão de aposentadoria por idade”.

10. Observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Realmente, não há documentos suficientes que comprovem o período de
carência (2000 a 2015). O fato da autora ter apresentado documentos de propriedade rural
em nome do genitor, não pressupõe que ela tenha exercido o labor na condição de segurada
especial. Apesar de constar na declaração de exercício de atividade rural e na entrevista rural
(evento2, out10 e 14) que a autora trabalhava na propriedade do genitor entre 1995 e 2015,
em seu depoimento pessoal a autora alega exercer atividade rural há aproximadamente 15
anos como meeira na propriedade de Creuza de Oliveira Brandão. Além da contradição no
depoimento da autora, as testemunhas também foram contraditórias, tendo a primeira e
segunda testemunhas afirmado que a autora trabalhava para Creuza, já a última testemunha
afirmou que a autora trabalhava em terra própria.

 11. Destaco ainda que a autora em depoimento pessoal afirmou que o marido e
filhos trabalham com ela na propriedade de Creuza, entretanto na entrevista rural afirmou que
o marido é pescador de lagosta desde que se casou até hoje, o que é corroborado pela prova
documental. Consta nos autos que o marido da autora possui registro como pescador
artesanal desde 04/06/1980 e que recebeu seguro defeso nos anos de 2007 a 2013
(evento2, out12).

12. Além das contradições apontadas, os demais documentos apresentados não
servem como início de prova material. Os termos de declaração constantes de instrumento
particular, como as fichas de matrícula escolar (evento1, out6, fl.02/060) e ficha de crediário
(evento2, out8) não fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC
prescreve que “as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que
“quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento
particular prova a declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao
interessado em sua veracidade”. De igual modo, a certidão da justiça eleitoral (evento2, out7)
também não faz prova, posto que consta em seu bojo que os dados cadastrais ali constantes
são “meramente declarados pelo requerente, sem valor probatório.”
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13. Assim, o acervo probatório existente nos autos revela-se frágil, razão pela
qual não permite a formação de juízo de certeza acerca do exercício de atividade rural, em
regime de economia familiar, durante o período correspondente à carência legalmente
prevista para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade.

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

15. Ante o exposto, conheço o recurso da autora e voto por negar provimento.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa em razão da gratuidade da justiça.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000653872v2 e do código CRC 4daa14a9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004836-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: OZENI FABIANO RODORVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: ERICA AMORIM GONCALVES (OAB ES019237)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja execução fica suspensa em razão da
gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000832665v2 e do código CRC e68ed27f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003749-13.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSIAS SIMOES GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: PATRÍCIA DA COSTA SIMÕES (OAB ES028285)

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

RELATÓRIO

01. JOSIAS SIMOES GONCALVES interpôs recurso inominado (evento29)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES que
julgou improcedente seu pedido de aposentadoria por idade rural. Aduz que há início de
prova material a comprovar a atividade de pescador artesanal por todo período de carência.
Alega ainda que apesar dos períodos de 01/09/1977 a 13/05/1997 e 20/04/1999 a 30/08/2004
não terem sido homologados administrativamente pelo INSS com a justificativa de que o
Recorrente exerceu atividade empresarial nesta época, a atividade de pesca exercida era
ASSEMELHADA ao pescador artesanal nos termos do §14-A do art.9 º do Decreto n. º
3.048/1999. Diante do exposto requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente
o pedido da inicial e concedida a aposentadoria por idade rural.

02. O INSS apresentou contrarrazões no evento 32.

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

VOTO

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

05. Preceitua ainda o inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91 que são segurados
especiais "o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o
assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges
ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que
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trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo"(grifei). O regime de
economia familiar está regulado no § 1º do mesmo dispositivo que reza: “Entende-se como
regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização
de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)”.

06. Compulsando-se os autos, observo que o recorrente nasceu em 19/12/1955
(evento1, cpf18), tendo completado o requisito etário em 2015, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo. O autor requereu a aposentadoria rural em 10/02/2017.
Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2000 a 2015 ou de 2002 a 2017.

07. O recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) Autorização para pesca de peixes ornamentais em 2004 (evento1,
comp3); ii) Caderneta de Inscrição e Registros (CIR) com data de emissão em 1972 e em
2013 (evento1, comp4, 5 e 7); iii) CTPS (evento1, comp8); iv) Carteira de pescador
profissional com data do primeiro registro em 1989, emitida em 08/04/2003 e validade até
2006 (evento1, comp9); v) declaração de exercício de atividade rural emitida pela Colonia de
Pescadores Z-3 (evento1, comp22); vi) rol portuário em 1998/1999, 2001/2003, 2007 e 2010
(evento1, comp37 e 38); vii) seguro da embarcação em 2015 (evento1, comp39).

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

“O INSS só reconheceu tempo de serviço em pesca artesanal nos seguintes períodos (evento
8):

No processo administrativo, o INSS alegou que o autor foi empresário (evento 8, fl. 17):
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Na petição inicial, o autor alegou que não perdeu a qualidade de segurado especial "mesmo
exercendo outras atividades econômicas (empresário), pois as 02 (duas) empresas, Aqua
Diver Mecanica Marítima Ltda e Seadiver Serviços Ltda, que operava em limpeza e
manutenção de barcos eram o mesmo objeto ou âmbito da atividade pesqueira".

O autor admitiu ter constituído empresas para prestação de serviço de limpeza e manutenção
de barcos. A terceira testemunha confirmou que, como mergulhador profissional, trabalhou
com o autor como ajudante em obras de limpeza no mar. Segue o teor dos depoimentos:

1ª testemunha - Cezar Ramos Gonzales

Conhece o autor há mais de 30 anos; o conheceu na pescaria, começou a trabalhar no barco
dele, ele o incentivou a tirar a carteira (de pescador artesanal), sempre trabalhou no barco
dele, até hoje é embarcado no barco dele; ele é pescador desde quando o conheceu; em um
barco trabalhavam o autor, o depoente e Nilton, tinha umas pessoas que trabalhavam e saíam,
não ficavam direto, quem trabalhava direto era o autor, o depoente e o Nilton Mota; o autor é
o dono do barco; pelo que sabe ele só tem a atividade da pesca; ele vai no barco junto com os
pescadores, quando não dava ele não ia, mas na maioria da vezes ele ia no barco; no barco a
produção é dividida, uma parte é para o dono do barco e outra para os pescadores; confirma
que é uma sociedade; o barco dele é de 8,60 metros; sai para fora para pescar em alto-mar;
ficavam uma semana fora, às vezes quatro dias; desde que conhece o autor a pesca dele
funciona desse jeito; sempre trabalhou embarcado, outras pessoas também trabalhavam no
barco dele, mas o depoente e Nilton eram os que ficavam lá direto, quando alguém faltava
chamava outro, tinha que ir trabalhar em três pescadores, não tinha como sair só dois; o
volume da produção dependia muito, dependia do dia, às vezes dava 800 Kg, às vezes 300 Kg;
dependendo da pescaria a produção dava R$ 3.000,00 para dividir entre os três, tinha que
tirar o valor das despesas, dividia uma parte para o dono do barco e uma para os pescadores;
o autor recebia como pescador e como dono do barco, a parte do barco era usada para a
manutenção.

2ª testemunha - Genildo Rosa Vieira

O autor sempre trabalhou no mar com pesca de lagosta, pesca de peixe, conserto de barco; o
conhece há uns 40 anos, (o depoente) tem 51 anos de idade; o autor é pescador, é
mergulhador, depende da condição do tempo, se a água estiver boa para mergulha, ele
mergulhar, se estiver boa para pesca de lagosta ele pesca; seu irmão é autônomo, de vez em
quando ele trabalha com o autor; ele não contrata pescadores para irem para o mar juntos, o
autor ganha com a pesca e divide com os outros que foram mergulhar com ele, se ele ganhar
R$ 500,00 divide entre todos; o barco dele tem uns 8 metros; vê muito o autor indo pescar em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 31



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 168/275

5003749-13.2019.4.02.5001 500000656070 .V3 JES10878© JES7044

alto-mar de manhã e voltando tarde, na pesca de lagosta; o autor mergulha e faz a limpeza
nos barcos; não sabe se ele trabalha assim (na limpeza) com alguma empresa ou se contrata
alguém para trabalhar junto; conhece o autor como pescador.

3ª testemunha - José Luiz Lisboa

Conhece o autor do mar, o conhece há uns 20 anos sempre trabalhando no mar, ele sempre
teve barco próprio, o trabalho do depoente também sempre foi do mar; conhece o autor há uns
20 anos; ele sempre trabalhou no mar; ele sempre viveu da pesca no barco dele; o conheceu
no mar trabalhando, pescando, (o depoente) também foi pescador, fazia captura de peixes
ornamentais, o autor também sempre fez isso; desde que o conheceu até os dias dele o autor
sempre trabalhou com o mar; quando o conheceu ele trabalhava com captura de peixes
ornamentais, pescando no barco, o depoente também fez isso; algumas vezes já trabalhou com
o autor, o depoente é mergulhador profissional, algumas vezes trabalhou com obra com o
autor, ele era ajudante; a obra é no mar, não é de construção; a obra era limpeza, faziam de
tudo; o depoente sempre foi do mar; a captura de peixes ornamentais é uma modalidade de
pesca; não tem conhecimento se o autor alugava o barco que tinha para ganhar dinheiro, sabe
que o barco é do autor; confirma que os outros pescadores iam ao barco junto com o autor;
ele nunca pesca sozinho, tem companheiros que vão para o mar junto; esses outros pescadores
não eram empregados, na pesca se reparte a produção que teve, como se cada um tivesse sua
parte, tem a parte do barco e a dos pescadores, não funciona como empregados; chegou a
trabalhar no barco com o autor algumas vezes; o valor que ganhavam com a pesca dependia
muito; o depoente já conseguiu ganhar de R$ 100,00 a R$ 500,00 em um dia de pesca, tem dia
que não tem produção nenhuma, por exemplo, saíam de Guarapari para a captura de peixes
ornamentais, as vezes não encontra nada e volta, às vezes encontra bastante peixes, funciona
assim.

Ainda que esteja relacionada com o ramo pesqueiro, a atividade empresarial exercida pelo
autor não caracterizava pesca artesanal. Mesmo que o autor tenha simultaneamente exercido
a atividade empresarial de prestação de serviço e a pesca artesanal, a existência de fonte de
renda dissociada da pesca artesanal impede a qualificação do pescador como segurado
especial. O segurado especial exerce atividade rural ou pesca artesanal em regime de
economia familiar. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência (redação original do
art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). A existência de outra fonte de renda descaracteriza o regime
de economia familiar por tornar a pesca artesanal dispensável para a garantia da subsistência
do trabalhador.

Portanto, o autor não tem direito à  aposentadoria por idade de segurado especial. 

Seria possível conceder aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana
e rural, inclusive para fins de carência. Trata-se da aposentadoria por idade híbrida. Nesse
caso, a aposentadoria pode ser deferida ao homem a partir dos 65 anos de idade.  Isso está
previsto na Lei nº 11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91.

O INSS reconheceu 175 meses de carência (evento 8, fl. 14):
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Ainda que o autor provasse os 180 meses de carência, ainda não teria direito à aposentadoria
por idade híbrida, porque não completou 65 anos de idade”.

09. Observo que o recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença, posto que os documentos juntados não têm o condão de comprovar o seu
trabalho na qualidade de pescador artesanal em regime de economia familiar por tempo
correspondente à carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade rural. O autor
alega que a atividade empresarial por ele exercida (manutenção, limpeza e reparos em
embarcações) era assemelhada ao pescador artesanal nos termos do §14-A do art.9 º do
Decreto n. º 3.048/1999:

§ 14-A. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de
apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos
de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no processamento do
produto da pesca artesanal.

10. Entretanto, o Decreto nº 3.048/1999, ao estabelecer quem são os
assemelhados, não pode ser interpretado isoladamente, uma vez que o papel do referido
Decreto é regulamentar a Lei 8213/91. Assim, o art. 9º do Decreto tem que ser interpretado
de acordo com os artigos da Lei 8213/91, que estabelecem os contribuintes que podem se
beneficiar do redutor dos 5 anos do tempo de contribuição para fins de aposentadoria por
idade rural. E dentre eles, o titular de firmar urbana ou rural não está incluído,
VEJAMOS. Conforme se observa do § 1º do art. 48 da lei 8213/91:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida
nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se
mulher.  (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso
de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I,
na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de
26.11.99)

11. Nos termos do §1º do art. 48, são os seguintes segurados que podem se
beneficiar com o redutor de 5 anos do tempo de contribuição:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado: (Redação dada pela Lei nº 8.647, de 1993)
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a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

(...)

V - como contribuinte individual:

(...)

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;

(...)

VI - como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício,
serviço de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado
urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda
que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (...) (grifei)

12. Desse modo, só teria como reconhecer a atividade exercida pelo autor como
"assemelhada ao pescador artesanal" se ele estivesse prestando o serviço na condição
estabelecida pela alínea "g" do inciso V do art. 11 da Lei 8213/91, ou seja, a pessoa física que
presta serviço de natueza urbana ou rual, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego, o que não é o caso.  Pela análise da inicial, verifica-se que o autor era
mergulhador profissional e proprietário das empresas Aqua Diver Mecanica Marítima
Ltda e Seadiver Serviços Ltda EPP, o que é corroborado pela inscrição do autor junto a
Autarquia como empresário/empregador a partir de 1999 e pelos recolhimentos como
contribuinte individual de 2004 a 2011 (evento6, procadm2, fls.27/28), o que se conclui que
as atividades por ele exercidas se enquadravam, na verdade, na alínea "f" do inciso V do art.
11 da Lei 8213/91: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico
ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

13. Assim, ainda que atividade do autor esteja relacionada com o ramo
pesqueiro, a atividade empresarial exercida por ele não se caracteriza como pesca
artesanal. Ademais, como assentado na sentença “mesmo que o autor tenha simultaneamente
exercido a atividade empresarial de prestação de serviço e a pesca artesanal, a existência de
fonte de renda dissociada da pesca artesanal impede a qualificação do pescador como
segurado especial. O segurado especial exerce atividade rural ou pesca artesanal em regime

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 31



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 171/275

5003749-13.2019.4.02.5001 500000656070 .V3 JES10878© JES7044

de economia familiar. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência (redação original do
art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). A existência de outra fonte de renda descaracteriza o
regime de economia familiar por tornar a pesca artesanal dispensável para a garantia da
subsistência do trabalhador”.

14. Diante do exposto, conclui-se que o recorrente não faz jus ao benefício
pleiteado, visto não ter comprovado o exercício de atividade pesqueira por todo período
de carência, como pescador artesanal, nos termos da legislação previdenciária.

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

16. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido na sentença. Certificado o transito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000656070v3 e do código CRC def606d1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003749-13.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSIAS SIMOES GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: PATRÍCIA DA COSTA SIMÕES (OAB ES028285)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do
benefício de gratuidade de justiça concedido na sentença. Certificado o transito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699882v2 e do código CRC 14ed3b10. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002480-36.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NAIR DAS GRACAS LEITE SEPULCHRO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

RELATÓRIO

01. NAIR DAS GRACAS LEITE SEPULCHRO interpõe recurso inominado
(evento24) contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial de Vitória/ES que
julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria rural por idade e a pagar as prestações vencidas desde a data do requerimento
formulado em sede administrativa (evento18).

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

03. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do
recurso interposto (evento28).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 29/09/1959
(evento1, RG6), tendo completando o requisito etário em 2014, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 32



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 174/275

5002480-36.2019.4.02.5001 500000648343 .V2 JES10878© JES10878

regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo. A autora requereu a aposentadoria rural em 19/07/2018
(evento14, fl.44). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 1999 a 2014
ou de 2003 a 2018.

07. A recorrente alega possuir condição de segurada especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) declaração de exercício de atividade rural pelo período de
15/10/1976 a 20/11/2016 emitida pelo proprietário Mauro Baptista (evento14, fl.10); ii)
certidão de casamento da autora, contraído em 31/01/1976, na qual consta a profissão do
marido como lavrador (evento14, fl.33); iii) declaração de terceiro (evento14, fl.34); iv)
declaração da Secretaria de Educação no sentido de que a autora concluiu o 2º ano do ensino
primário em 1970 na Escola Singular “Francisco Polese Primo” (evento14, fl.35).

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

“Destaco que o termo de declaração juntado ao processo administrativo (evento
14_PROCADM1, fl. 10) não faz prova em face de terceiros, ou seja, é inoponível contra o
INSS, porque o art. 368 do CPC/1973, tanto quanto o art. 408 do CPC/2015, prescrevem
que “as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia,
contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a
declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus
de provar o fato”. Então, também não vale como início de prova material. Ademais, os termos
de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não
prestarem compromisso formal com a verdade perante autoridade administrativa ou
judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou em sua propriedade agrícola
é documento que não pode ser considerado como prova material, pois resume-se numa mera
declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro
Vicente Leal, DJU 16/9/2002). Como se não bastasse, o termo de declaração foi emitido em
2018, muito tempo depois do período em que os fatos declarados teriam ocorrido. O início de
prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº
34 da Turma Nacional de Uniformização).

No CNIS não há qualquer registro de atividade urbana imputável à autora (evento 5_PET2, fl.
3), circunstância que reduz o grau de rigor na valoração do início de prova material.

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o
efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.
Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova material. “A ideia
de início de prova escrita ou material refere-se à prova suficiente para a demonstração da
plausibilidade de alegação, dispensando a necessidade de formação de “juízo de
certeza” (in MARINONI, Luis Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de
conhecimento. v. 2. 7ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 345.).

É a prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar
a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.
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A prova testemunhal produzida complementa satisfatoriamente o início de prova material.
Segue o teor dos depoimentos: 

1ª testemunha - Aldo Alessandro Rodrigues Bonfim

Conhece a autora desde que o depoente nasceu; são vizinhos há 40 anos, aproximadamente; o
nome da região é Fazenda Batista, onde o depoente mora, e Fazenda Bela Vista, onde a autora
mora; lá a autora cultiva café, cacau, banana, milho, feijão; a família dela sempre trabalhou
na roça; ela estava trabalhando com os pais e os irmãos; eles foram casando e ela continuou
morando com os pais, cuidando deles e da propriedade; a autora está lá até hoje; atualmente
de roça, no cafezal, ela não está trabalhando mais, mas ela ainda continua lá com as
ocupações dela, cuidando de porco, galinha; é mais para a subsistência mesmo; hoje moram
na propriedade ela e os pais; os pais já não trabalham mais; a autora não tem filhos; ela se
casou, mas logo separou e foi cuidar dos pais,  que estavam velhos; tem muito tempo que a
autora se separou; o marido dela era trabalhador rural, porém a abandonou, saiu e não
voltou mais e ela optou por ficar com os pais; não é em grande quantidade os animais que ela
cuida, é mais para sobrevivência mesmo; não sabe quanto é de cada espécie lá; daria para
contar olhando; a autora não mexe mais com plantação, mas ela parou tem pouco tempo, há
uns 2 anos; antes era só café, entre outros, banana, milho, para cuidar da plantação, feijão,
em pouca quantidade, tudo para sobrevivência; ela trabalhava com os pais; os irmãos dela
foram saindo mais cedo e ela foi ficando; a autora sempre trabalhou com roça; o marido dela
não chegou a ajudá-la porque foi pouco tempo; ela nunca deu aula, nunca foi para a cidade,
eles sempre moraram ali na roça; ela não tem carro e nem moto; tem mais de 20 e poucos
anos que ela se casou e se separou; depois disso, ela foi morar com os pais; os pais dela não
têm problema de saúde, não trabalham porque foram envelheceram, mas sempre trabalharam
na roça, tanto é que os contratos que têm é tudo em nome dos pais porque na época ninguem
não se preocupava em guardar alguma coisa para comprovar em caso de aposentadoria; a
autora cuidava em cima dos contratos dos pais e trabalhou assim; era café; tinha lavoura;
eles eram meeiros do Mauro Batista; eles moravam na mesma propriedade onde eram
meeiros; eles moram lá até hoje nessa propriedade; hoje eles não são meeiros, eles cuidam das
coisas lá, mas não tem contrato de trabalho; faz uns 2 anos que eles estão lá morando sem ser
meeiros; já foi lá nessa propriedade, já até trabalharam juntos; na ocasião, como eram
meeiros, não podiam tocar muito café, era na faixa de uns 15, 20 mil pés; só a família, a
autora e os pais, que cuidava do café; lá tinha muita ajuda, um ajuda o fulano e ele ia ajudar
lá, trabalhavam dessa forma, eles se ajudavam, os vizinhos; o depoente tem uma parte do seu
pai e ela do dela; sempre se ajudam.

2ª testemunha - Armesino Jesus Ferrari

É muito amigo da autora; conhece a autora há 40 anos; é "quase" vizinho; da casa do
depoente à casa da autora dá uns 30 minutos de moto; frequenta direto a casa da autora; não
tem parentesco com a autora;  não tem proximidade, só é "quase" vizinho; não mentiria para
auxiliar a autora de jeito nenhum; já comeu umas duas ou três vezes na casa da autora; isso
desde que conhece a autora, desde os anos 80; quando tinha churrasquinho, ia lá, porque eles
chamavam; ia e passava o fim de semana; conhece a autora há uns 40 anos, trabalhando na
roça; ela cuida de porco, galinha, uns pés de verdura, lava roupa, limpa casa; nesses 40 anos
que conhece a autora, só a viu fazendo isso, ajudava o pai dela na roça e depois ele veio a
falecer; o pai dela faleceu tem uns 2 anos; o pai dela era meeiro lá; ele sempre foi meeiro; ele
tinha meação de café, plantava feijão, milho; não lembra o nome do patrão dele; era com o

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 32



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 176/275

5002480-36.2019.4.02.5001 500000648343 .V2 JES10878© JES10878

pai dela que o proprietário do terreno tinha contrato de meação, mas ela vivia com o pai;
trabalhava ela, as irmãs dela, os irmãos; o contrato era só com o pai, mas todos ajudavam; já
viu a autora apanhando café; ela tratava de porco, galinha; depois que o pai dela faleceu, ela
continuou fazendo isso; o café ela continua trabalhando, mas é pouco, não é muito; não é
muita coisa que ela vende, hoje a roça está muito difícil; os animais são para manter a casa
dela; não tem mais nenhuma renda para eles manterem a casa; o pai dela conseguiu se
aposentar; ele era rural também; ele só trabalhava na roça; a mãe dela também; a autora não
chegou a se casar, nem filho ela tem, sempre foi solteira; a mãe dela faleceu também, há 1
ano; agora está ela sozinha e tem outra irmã que mora quase perto dela; essa casa que ela
mora era do proprietário, agora a casa fica com ela; o proprietário deixava os pai dela
morarem e cuidando da terra e ela permanece lá; não sabe se a autora passa alguma coisa
para o proprietário; não sabe se daria para passar uma parte para o proprietário; o nome da
irmã dela que mora lá é Ana; a irmã dela é casada, tem filhos e mora quase junto; a autora
mora em uma casa e a irmã mora em outra; a Ana trabalha perto da lagoa, ela não trabalha
na roça, ela tem um barzinho lá; o marido da Ana é aposentado; os filhos da Ana um é
empregado, outro tem barzinho; só a autora que está na propriedade cuidado dos animais; a
irmã dela não ajuda em nada; da última vez que viu  a autora, ela estava mexendo na
horta; essa horta é mais para manter a casa; a localidade é Fazenda Bela Vista, Linhares.

Da contradita da segunda testemunha arrolada pela autora

O Procurador Federal contraditou a segunda testemunha, arguindo a suspeição de Armesino
Jesus Ferrari após afirmação dele de que "é muito amigo da autora". 

A respeito da amizade com a autora, a segunda testemunha afirmou o seguinte: "É muito
amigo da autora; conhece a autora há 40 anos; é "quase" vizinho; da casa do depoente à casa
da autora dá uns 30 minutos de moto; frequenta direto a casa da autora; não tem parentesco
com a autora;  não tem proximidade, só é "quase" vizinho; não mentiria para auxiliar a autora
de jeito nenhum; já comeu umas duas ou três vezes na casa da autora; isso desde que conhece
a autora, desde os anos 80; quando tinha churrasquinho, ia lá, porque eles chamavam; ia e
passava o fim de semana".

Sobre o tema, dispõe o art. 447 do CPC-2015: "Podem depor como testemunhas todas as
pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas". De acordo com o inciso I do §3º do
mesmo dispositivo legal, são suspeitos "o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo". 

Amizade íntima pressupõe relacionamento próximo e contínuo, ligado por laços de afeição e
cumplicidade, troca de informações pessoais e principalmente ausência de isenção. O teor do
depoimento prestado pela testemunha contraditada demonstra a existência de mera
convivência social gerada pelo fato de morarem na mesma região (Armesino
reside no Córrego Taquarussu (evento 15_ATA1) e a autora, na Fazenda Bela Vista, Lagoa
do Óleo, ambos no município de Marilandia/ES). O fato de a testemunha contraditada afirmar
que é muito amiga da autora, por si só, não é suficiente para desqualificar o seu depoimento, o
qual inclusive guarda perfeita sintonia com o depoimento prestado em juízo pela primeia
testemunha, anteriormente reproduzido.

Rejeito a contradita do INSS.
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As testemunhas confirmaram que a autora exerce atividade rural há mais de quarenta anos,
atualmente sozinha, mas antigamente ajudando os pais, que hoje são falecidos, na Fazenda
Bela Vista, em Marilandia/ES, propriedade agrícola de Mauro Batista.

A autora se casou com Walter Sepulchro no dia 31/01/1976 (evento  14_PROCADM1, fl. 33).

A primeira testemunha afirmou, na audiência realizada em outubro/2019 (evento 15_ATA1),
que "tem mais de 20 e poucos anos que ela se casou e se separou". Assim, a autora teria se
separado em 1999, aproximadamente.

Nesse contexto, a certidão de casamento lavrada em 2008, em que consta apenas a profissão
do ex-marido da autora como lavrador, não se configura início de prova material idôneo do
labor rural da autora no período que antecede o requerimento administrativo, de 2003 a 2018,
em que eles já estavam separados de fato.

Considerando a inexistência de outro documento idôneo a servir como início de prova
material e, de outra parte, a vedação da legal da prova exclusivamente testemunhal (art. 55, §
3º, da Lei nº 8.213/91), não ficou suficientemente provado que a autora exerceu atividade rural
em regime de economia familiar durante o tempo da carência do benefício.

A autora, portanto, não faz jus, assim, à aposentadoria por idade.”

09. Observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Realmente, não há documentos suficientes que comprovem o período de carência.
O único documento aceito como início de prova material é a certidão de casamento da autora,
contraído em 31/01/1976, na qual consta a profissão do marido como lavrador (evento14,
fl.33), contudo tal documento não é contemporâneo ao período que se pretende comprovar
(1999 a 2014 ou de 2003 a 2018). Nesse sentido é a inteligência da Súmula 34, da TNU
(“Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”). Ademais, a testemunha Aldo Alessandro
afirmou em juízo que a autora se casou e logo se separou, que tem mais de 20 e poucos anos
que ela se casou e se separou. Assim, considero que a autora está separada de fato pelo
menos desde 1999, não podendo a certidão de casamento servir como prova material para
comprovar o labor rural após 1999.

10. Registro que a declaração de exercício de atividade rural pelo período de
15/10/1976 a 20/11/2016 emitida pelo proprietário Mauro Baptista (evento14, fl.10), não
pode ser aceita, pois, além de extemporânea, posto datada de 2018, “... é documento que não
pode ser considerado como prova material, pois resume-se numa mera declaração,
equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente
Leal, DJU 16/9/2002).

11. Do mesmo modo, também não fazem prova os termos de declaração
constantes de instrumento particular, como a declaração de terceiro (evento14, fl.34), porque
o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do documento particular,
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escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único
ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o
documento particular prova a declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade”. Outrossim, também não faz prova do labor rural
da autora a declaração da Secretaria de Educação no sentido de que a autora concluiu o 2º ano
do ensino primário em 1970 na Escola Singular “Francisco Polese Primo” (evento14, fl.35).

12. Dessa forma, ainda que haja prova testemunhal favorável quanto à atividade
campesina no período alegado, entendo ser inviável a concessão do benefício de
aposentadoria por idade, por ausência de início razoável de prova documental, não podendo a
prova testemunhal servir como prova exclusiva para comprovação da atividade, a teor do
disposto na Súmula 149 do STJ e § 3º do art. 55, da Lei 8.213/91.

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

14. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido na sentença. Certificado o trânsito trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000648343v2 e do código CRC 81a71d56. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 32



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 179/275

5002480-36.2019.4.02.5001 500000699884 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5002480-36.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: NAIR DAS GRACAS LEITE SEPULCHRO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do
benefício de gratuidade de justiça concedido na sentença. Certificado o trânsito trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699884v2 e do código CRC 41a27322.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 32

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 180/275

0008482-85.2018.4.02.5052 500000658226 .V3 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 0008482-85.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: GLORIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)

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

RELATÓRIO

01. GLORIA REGINA SOARES DA SILVA interpõe recurso inominado
(evento26) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES que
julgou improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria rural por idade e a pagar as prestações vencidas desde a data do requerimento
formulado em sede administrativa (evento23).

02. A recorrente alega que as provas documentais e testemunhal existentes nos
autos evidenciam o exercício de atividade rural durante o período correspondente à carência
legalmente exigida para a obtenção do benefício. Aduz ainda que a condição de diarista em
nada modifica sua qualidade de Segurada Especial. Pugna pelo provimento do recurso, com a
reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

03. O INSS ofereceu contrarrazões no evento 33.

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 08/08/1962
(evento1, out4), tendo completando o requisito etário em 2017, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
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regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo. A autora requereu a aposentadoria rural em 25/09/2017
(evento1, out13, fl.4). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2002 a
2017.

07. A recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar
as suas alegações, juntou: i) CTPS (evento1, out4/7); ii) certidão de seu casamento com José
Carlos Santos da Silva contraído em 15/06/1998, na qual consta a profissão do marido como
braçal (evento1, out7, fl.03); iii) ficha de atendimento ambulatorial (evento1, out8 e 10); iv)
ficha de cadastro SUS (evento1, out9 e 11); iv) ficha de matricula (evento1, out10, fl.03); v)
contrato de parceria agrícola da autora com Maria Das Graças da Silva Nardi, com validade
de 27/06/2002 a 27/06/2007, sem reconhecimento de firma (evento1, out13).

08. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a
autora não comprovou o exercício da atividade rural por tempo equivalente à carência:

“Em relação aos documentos apresentados pela autora, é importante ressaltar que a
declaração de Evilazio Sartório Altoé não serve como início de prova material, tendo em vista
que equivale a prova testemunhal, o que afasta, por si só, os recibos de ITR e CCIR referentes
à Fazenda Cachoeirão como início de prova material. A certidão de casamento da autora com
José Carlos Santos da Silva, em 16/06/1998, onde consta que o Sr. José era braçal, deve ser
vista com reservas, já que a autora afirmou em seu depoimento pessoal que se separou de José
Carlos Santos da Silva no ano de 2005, como veremos a seguir. O contrato de parceria
agrícola da autora com Maria Das Graças da Silva Nardi também não pode ser reconhecido
como início de prova material, pois não tem reconhecimento de firma. As fichas clínicas e de
matrículas, sozinhas, também não servem como início de prova material, uma vez que são
fruto declaração unilateral de vontade.

Então, o único início de prova material reconhecido por este Juízo são os curtos contratos de
emprego rural, na qualidade de trabalhadora safrista, que constam na CTPS da autora
(evento 1, OUT 4/7).

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que trabalhou com
limpeza na empresa Limpiservice e no hospital; que ultimamente está trabalhando fazendo
“bicos”, plantando café e colhendo pimenta; que trabalhou como meeira para dois
proprietários, Evilazio Altoé e Maria das Graças; que seu último contrato de parceria
terminou em 2005; que antes de ser meeira de Maria das Graças, trabalhou como diarista
para ela; que trabalha como diarista até hoje; que seu primeiro marido se chamava José
Manoel; que se separou e depois se casou com José Carlos em 1998 e se separou em 2005;
que depois se juntou com José Domingos, mas também se separou; que seu trabalho nos anos
de 2015/2016 na Bellofruit era rural; que quando trabalhou no Município de Jaguaré, em
2013, era auxiliar de limpeza e trabalhava na cozinha.

A primeira testemunha ouvida afirmou que conheceu a autora há 20 anos quando ela
trabalhava para família Casagrande, com colheita de café ou pimenta; que a autora já
trabalhou para Evilázio Altoé, na colheita de café ou pimenta, com a ajuda de seus dois filhos;
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que a autora trabalhou para Maria das Graças com ajuda de seu ex-marido; que já trabalhou
em colégio da prefeitura.

A segunda testemunha informou que trabalhou com a autora no Calixto colhendo café; que
não sabe se ela já trabalhou como meeira e que a autora já trabalhou por pouco tempo para
Evilazio Altoé.

Em seu depoimento pessoal, a autora informou que entre os vínculos constantes na sua
CTPS, trabalhou como diarista autônoma na lavoura, dedicando-se exclusivamente à
atividade rural, em regime de sobrevivência.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do art. 11)
quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do art.
11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na
alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem
recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado especial.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de
natureza rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A parte autora
requereu a aposentadoria em 2013. A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores
rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da
Lei nº 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas
com base na comprovação de exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições.
A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural.

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

Todavia, sequer ficou comprovado que o exercício da atividade rural como diarista autônoma,
tendo em vista a ausência de início de prova material desta atividade.

Analisando a documentação juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência,
observo que apesar da confirmação do trabalho rural durante os períodos constantes na
CTPS, na qualidade de empregada rural, a parte autora não preencheu a carência necessária
para a concessão da aposentadoria, sendo certo que, ainda que fosse comprovado o exercício
da atividade de diarista, após 01/01/2011 é necessária a contribuição do diarista para que o
período trabalhado possa ser computado como carência.

Dessa forma, não há comprovação de cumprimento da carência na data do requerimento, em
25/09/2017.
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Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (55 anos), mas ainda não possui tempo de serviço/contribuição
suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por
idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições).”

09. Observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Realmente, não há documentos suficientes que comprovem todo o período de
carência (2002 a 2007). O início de prova material restringem-se as anotações na CTPS com
vínculo rural nos períodos de 22/06/1982 a 09/08/1982, de 01/03/1990 a 31/05/1990, de
19/02/1991 a 20/03/1991, de 07/06/2004 a 25/07/2004, de 22/05/2006 a 09/06/2006,
23/04/2007 a 28/05/2007, de 04/05/2009 a 26/06/2009, de 17/05/2010 a 08/07/2010, de
07/06/2011 a 25/07/2011, de 13/12/2011 a 20/02/2012 e de 13/08/2015 a 27/04/2016,
totalizando 30 meses de contribuição (evento1, out 4, 5, 6, 7 e evento8, out22). Ao passo
que constam no CNIS e na CTPS da autora 54 meses de contribuição referentes aos
vínculos urbanos, intercalados com os períodos rurais: de 02/11/2002 a 30/12/2004, de
02/02/2005 a 23/12/2005, de 01/04/2008 a 06/06/2008, de 01/02/2013 a 01/05/2013 e de
02/05/2013 a 15/05/2014 (evento1, out7 e evento8, out22).

10. Nesse panorama, se observa que em quase um terço do período,
equivalente à carência, imediatamente anterior à data em que alcançou os 55 anos de
idade ou àquela em que requereu o benefício (2002 a 2017), a autora TAMBÉM se
ocupou de atividades urbanas. Nota-se que, ao longo de sua trajetória profissional, a autora
vem se alternando entre ofícios rurais e urbanos. Nesse contexto, é certo que a interrupção do
exercício de atividade rural, durante significativo lapso temporal, torna inaplicável o
enunciado da Súmula nº 46 da TNU, que reconhece que o exercício de atividade intercalada
não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural.

11. Em relação aos demais documentos apresentados pela autora, é importante
ressaltar que não são aptos a configurar início de prova material. Os termos de declaração
constantes de instrumento particular, como as fichas de matrícula e fichas médicas (evento1,
out8 a 10) não fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve
que “as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia,
contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a
declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua
veracidade”.

12. Do mesmo modo, o contrato de parceria agrícola da autora com Maria Das
Graças da Silva Nardi, com validade de 27/06/2002 a 27/06/2007, sem reconhecimento de
firma (evento1, out13), não serve como prova material, posto que há entendimento da TNU
no sentido em que os contratos particulares de parceria e afins somente podem servir como
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início de prova material da condição de rurícola “a partir do momento em que contem com
reconhecimento de firma ou autenticação que comprove a data de sua confecção” (PEDILEF
2007.72.52.00.09928).

13. Também não faz prova material a certidão de casamento da autora com José
Carlos Santos da Silva, contraído em 15/06/1998, na qual consta a profissão do marido como
braçal (evento1, out7, fl.03), posto que em consulta ao Sistema PLENUS verifico que o
marido da autora era o instituidor do benefício de auxílio-reclusão recebido pela autora no
período de 09/06/2000 a 01/06/2005 (evento8, out22). Ademais, a autora afirmou em
depoimento pessoal ter se divorciado em 2005.

14. Assim, não obstante a comprovação do exercício de atividade rural por
algum tempo, a autora não comprovou tempo suficiente à carência necessária para a
concessão do benefício de aposentadoria por idade rural. Entretanto, quando completar 60
anos de idade e 180 meses de contribuição (rural e urbana) a autora pode requerer a
aposentadoria por idade híbrida.

15. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento3. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000658226v3 e do código CRC 1c7b502b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008482-85.2018.4.02.5052/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: GLORIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do
benefício de gratuidade de justiça concedido no evento3. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699886v2 e do código CRC 56ca8cac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010817-14.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ZILDA DO NASCIMENTO MATTOS (AUTOR)
ADVOGADO: GEANE MILLER MANCHESTHER (OAB ES019378)
ADVOGADO: RENAN FREITAS FONTANA (OAB ES027107)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração, pelo qual o autor alega omissão do
Acórdão, que não teria se manifestado sobre sua tese em contrarrazões, de inovação recursal e
preclusão consumativa da matéria levantada pela autarquia federal em fase recursal. Aduz
que a questão suscitada pelo INSS na fase recursal – contribuições em atraso do contribuinte
individual - não foi ventilada na contestação, o que impede o seu conhecimento pelo Juízo ad
quem. 

Relatado no essencial, passo a decidir.

VOTO

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial, desde que a parte tenha como objetivo: a) esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir algum erro material.
Referido artigo esclarece que uma decisão judicial é considerada omissa quando: a) deixe de
se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; b) incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º, ou seja, aquelas tidas como incapazes de proporcionar
fundamentação para decisões judiciais.

3. No presente caso, contudo, não se vislumbra a presença de qualquer das
situações previstas no art. 1.022, acima mencionadas. O verdadeiro objetivo da parte
embargante é obter novo julgamento da causa, o que não se coaduna com a função dos
declaratórios.

4. De início, teço algumas considerações pertinentes. O período de 01.01.2015 à
30.09.2017, realmente não foi objeto de fundamentação na inicial, e por este motivo, também
não foi objeto de contestação. Ressalvo que na petição inicial, foi entabulado discussão
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jurídica tão-somente acerca do período de 01/10/1969 a 20/04/1976. Por outro lado, no
processo administrativo juntado, verifica-se que o referido período (01.01.2015 à 30.09.2017)
já estava com pendência no CNIS (vide Evento 15 - procadm2 - fl. 12), com anotação "IREC-
INDPEND. Mas, apesar de constar o referido período na simulação de tempo de contribuição
(idem, fl.13), este documento representa tão só uma simulação de contagem de tempo e não
significa necessariamente averbação ou regularização pelo INSS. A averbação de tempo
ocorre quando a situação cadatral do autor consta devidamente regularizada no CNIS. 

5. Na sequência, verifico que houve contestação específica em relação ao
referido período, em que pese o INSS tenha alegado um outro motivo (falta de registro no
Cadúnico), o que a sentença expressamente afastou. Só em recurso efetivamente, o INSS
sustenta a tese de que as contribuições foram feitas fora do prazo. Mas, reitero, a questão da
averbação foi colocada sub judice ao ser impugnada em contestação em relação ao referido
período,  e houve recurso em face da sentença que o homologou. Uma vez impugnada a
sentença, toda matéria é devolvida ao grau recursal, principalmente, a demonstração da
presença dos requisitos legais para concessão do benefício. 

6. Assim, a alegação do embargante de que a questão suscitada pelo INSS na
fase recursal – impossibilidade de cômputo das contribuições em atraso do contribuinte
individual no período de 01.01.2015 à 30.09.2017 (art. 27, II, da Lei nº 8.213/91),
seria “inovação em sede recursal”, e por isso não deveria ser conhecida pela Turma
Recursal, não se sustenta. Em verdade, trata-se de período cuja análise do mérito é essencial
ao deslinde da causa, desde que a lei expressamente obsta seu cômputo para fins de carência
da aposentadoria por idade (porque todo o período foi recolhido em atraso, em único dia, por
contribuinte individual). Não há se falar em inovação recursal, uma vez que está se discutindo
a comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício, ainda que o fundamento
seja diverso do apontado na contestação, principalmente, considerando que a irregularidade já
constava do CNIS. Nem o INSS, nem o julgador poderiam se omitir ou furtar-se à aplicação
da norma legal, aplicável, o que é autorizado, inclusive, no art. 1013, § 1º, do
CPC/2015. Deve o Tribunal conhecer de qualquer questão de direito pertinente aos fatos,
sobretudo porque ao judiciário é vedado a concessão de benefício previdenciário sem a
presença de seus requisitos legais autorizadores, não havendo preclusão quanto à matéria de
direito.

6. Enfim, o INSS valeu-se de prerrogativa legal na defesa de seus interesses
como Autarquia, suscitando a questão em grau recursal, e a  matéria foi analisada no
Acórdão, até porque não se trata de questão fática, mas sim de requisito legal para a
concessão de benefício previdenciário (carência), tendo havido a devida
prestação jurisdicional, nos termos da lei aplicável à espécie, em consonância com o mérito
da causa e dentro dos limites propostos pelas partes, e para que nenhuma ilegalidade ficasse
pendente, o que poderia dificultar e até mesmo impedir a execução do julgado.
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7. Pelo exposto, voto no sentido de conhecer, porém de NEGAR
PROVIMENTO aos embargos. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos
eletrônicos ao juízo de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000649648v15 e do código CRC 8c80ea2d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:19:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010817-14.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ZILDA DO NASCIMENTO MATTOS (AUTOR)
ADVOGADO: GEANE MILLER MANCHESTHER (OAB ES019378)
ADVOGADO: RENAN FREITAS FONTANA (OAB ES027107)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer,
porém de NEGAR PROVIMENTO aos embargos. Certificado o trânsito em julgado,
devolvam-se os autos eletrônicos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000739483v2 e do código CRC ee7ca96d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:19:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001987-56.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MALEQUE (AUTOR)
ADVOGADO: MAIRA LUÍZA DOS SANTOS (OAB ES021348)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em razão de Sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido do autor de
aposentadoria por idade na DER 16/07/2018, mediante o reconhecimento como tempo de
labor anotado apenas em CTPS de 03/07/1967 a 27/05/1974 (83 meses de carência). O INSS
aduz que no processo administrativo o autor não havia juntado a sua CTPS com o vínculo
entre os anos de 1967 e 1974, reconhecido judicialmente após audiência  judicial, por isso, a
sentença deverá ser reformada para que a DIB da aposentadoria seja a contar da citação, e não
desde a DER. Postula e-se seja determinada a DIB na data da citação, já que no PA não
constava a CTPS juntada pelo autor apenas na fase judicial. 

02. LUIZ CARLOS MALEQUE apresentou contrarrazões, pela manutenção da
sentença. 

Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo ao exame do
seu mérito.

VOTO

03. O INSS só impugna o termo a quo do benefício de aposentadoria por idade
concedido em sentença ao autor, mediante reconhecimento do tempo de labor anotado em
CTPS de 03/07/1967 a 27/05/1974 (gera um acréscimo de 83 meses de carência), sob o
pressuposto de que referida CTPS não foi juntada ao Processo Administrativo, mas apenas na
via judicial (Ev. 1- CONBAS 6). 

04. Porém, ao contrário do que alega o INSS em seu recurso inominado, o autor
apresentou não apenas a CTPS com referido vínculo, como também outros documentos
pertinentes ao vínculo controvertido na esfera administrativa (vide docs - Evento 1 -
CONBAS8). É o que se deduz da leitura da Decisão Administrativa da 24ª Junta de Recursos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 35



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 191/275

5001987-56.2019.4.02.5002 500000635216 .V4 JES10344© JES7044

do INSS (Ev. 1- CONBAS9), que esclarece o motivo pelo qual o INSS não reconheceu a
averbação do período de labor entre 03/07/1967 a 28/05/1974 com expressa referência à
CTPS, com anotaçao do vínculo com a empresa F A Maleque, fazendo a saber:

“(...): 

“1-Despacho de análise do presente em EVENTO 8 com emissão de carta de
exigências. 

2-O recorrente apresentou CTPS's, onde digitalizamos as mesmas em anexo. 

3-Verificamos, com relação ao vínculo com a Empresa F A Maleque no
período de 03/07/1967 a 28/05/1974, o qual deseja inclusão no tempo de
contribuição para efeito de alcançar a carência para concessão do benefício
de Aposentadoria por Idade: 

A CTPS apresentada não consta página de identificação e qualificação do
recorrente, ou seja, 

número/série/foto/dados do recorrente; 

A CTPS apresentada falta folhas, está grampeada o que resta das folhas; 

Consta a folha do contrato de trabalho ( fls 7 ) e anotações de férias ( fls
19/21 ) e somente consta até a folha de número 28; 

Apresenta somente da referida Firma uma Guia GR informando somente a
quantidade de empregados datada de 28/02/1973, Firma já extinta, onde
informou que não existe documentação da mesma Firma para fins de
Pesquisa. 

4-(...)

Dos argumentos recursais, e analisando os elementos apresentados nos autos,
observa-se que, que referente às reivindicações, o recorrente reclama a não
inclusão de período de vínculo com F. A. Maleque, de 03/07/1967 a
28/05/1974 alegando constar em CTPS, que apresentada após exigência
formulada, verificou-se que não está completa, não havendo página de
identificação do recorrente, somente constando páginas de anotações de
períodos de férias sem outras de registros subsequentes, não sendo sequer
possível determinar se pertence ao mesmo, pois a foto é de 1976, posterior ao
vínculo informado, e o campo de assinatura está despedaçado, estando, como
informado, grampeada, não sendo documento válido para inserção do
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vínculo, tendo sido informado, conforme consta em contrarrazões, que a
empresa não existe mais e que não há documentos para serem objeto de
pesquisa externa. Desta forma, com 132 meses de tempo de contribuição para
fins de carência, o recorrente não atende aos requisitos do art. 48 da Lei nº
8.213/1991. Assim, o Voto é no sentido de Conhecer do Recurso, por
tempestivo, para, no mérito, Negar-lhe Provimento, nos termos da
fundamentação contida no presente. 

(...)

Decisório 

Nº Acórdão: 3035 / 2019 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, ACORDAM os
membros da 24ª Junta de Recursos do CRPS, em CONHECER DO RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO, POR UNANIMIDADE, de acordo com o voto
do(a) Relator(a) e sua fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros WILSON
PEREIRA CAMPOS FONTOURA e MADEGNO DE RIZ. 

MAGDA COLA FERREIRA 

Relator(a) 

MARCOS ANTONIO BORGES BARBOSA 

Presidente”

 04. Em recurso inominado, como já assentado, o INSS não impugna o vínculo
reconhecido em sentença, apenas o termo a quo, sob fundamento que não se sustenta.
Portanto, nada a alterar quanto ao termo a quo do benefício, cujos efeitos legais e financeiros
mantém-se na data da DER, conforme sentença, pois o devido processo legal e o contraditório
se estabeleceram, inclusive, na esfera administrativa (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

05. Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
INSS. SENTENÇA MANTIDA.  Sem condenação do INSS em custas e em honorários
advocatícios, ex vi do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º,
inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n.
9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000635216v4 e do código CRC 91e10717. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001987-56.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: LUIZ CARLOS MALEQUE (AUTOR)
ADVOGADO: MAIRA LUÍZA DOS SANTOS (OAB ES021348)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. SENTENÇA MANTIDA. Sem condenação do
INSS em custas e em honorários advocatícios, ex vi do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem
condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios
devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação
da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699768v2 e do código CRC 1cccbe19. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008022-92.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: EDNA MARIA FERREIRA (AUTOR)

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

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. APLICÁVEL A
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA DISPOSTO PELO ARTIGO 15, § 1º,
DA LEI 8.213/1991. COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO. PRORROGAÇÃO POR
36 MESES. MANTIDA A QUALIDADE DE SEGURADA NA DII. RECURSO DA
AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA
CONDENAR O INSS A CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ À
AUTORA DESDE A DER.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 40) interposto pela parte autora contra sentença
(Evento nº 23) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez à parte autora, sob o fundamento de não restou comprovada a
qualidade de segurado na DII.

2. Em suas razões recursais, a autora pretende a reforma do pronunciamento, alegando que na
DII estipulada pelo perito (03.09.2017) ainda detinha a qualidade de segurada, com base no
artigo 15, inciso II, §1º, 2º e 4º da Lei 8.213/91. Argumenta que o magistrado a quo deixou de
aplicar o prazo de prorrogação de que trata o parágrafo 1º do mencionado artigo, em razão de
ter vertido mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarretasse
a perda da qualidade de segurado.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 44) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Os requisitos concessivos dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e
auxílio-doença estão previstos nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91:
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Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição. 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for
o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

6. Com efeito, extrai-se dos aludidos artigos os seguintes requisitos: a) preencher o período de
carência de 12 meses; b) ostentar a qualidade de segurado; c) estar acometido de incapacidade
para o trabalho. A diferença entre um e outro, pois, está restrita à questão da incapacidade
laboral, que no caso de auxílio-doença será parcial/total, relativa e temporária, tendo o marco
inicial a partir do 16° dia do mês que persistir tal incapacidade para a entrada do requerimento
ao benefício, ao passo que na aposentadoria por invalidez a incapacidade será total e absoluta,
de modo que sua concessão só será permitida mediante casos que o trabalhador não tenha
mais capacidade de exercer toda e qualquer atividade laborativa.

7. In casu, a controvérsia gira em torno da qualidade de segurada da autora, não havendo
controvérsia quanto à existência de incapacidade.

8. Pois bem. Em perícia designada com médico especialista em Medicina do Trabalho, ficou
constatada incapacidade total e permanente, sendo a data de início da incapacidade (DII)
fixada em 03.09.2017. Pretende a autora o pagamento do auxílio-doença ou de aposentadoria
por invalidez desde o requerimento, em 30.11.2017 (NB 621.121.095-0). A autora verteu um
total de 100 contribuições até 01.01.1995, voltando a contribuir, posteriormente, somente em
02.01.2001. Continuou contribuindo, tendo recebido auxílio-doença de 23.11.2007 até
21.01.2008 e retornado posteriormente ao labor na empresa MELOTTI E TOREZANI
CONFECCOES LTDA (CNIS, Evento nº 21, Seq. 9). Seguiu no pagamento das
contribuições, sem que perdesse a qualidade de segurada, até 02.07.2014.

9. Cumpre, então, fazer o cálculo do período de graça, seguindo o que dispõe o artigo 15 da
Lei 8.213/1991:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

 I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou
licenciado sem remuneração;

 III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de
segregação compulsória;
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IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

 VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o
segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem
interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o
segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão
próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

 § 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante
a Previdência Social. § 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte
ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos
prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e
seus parágrafos.

10. A autora comprovou desemprego (fls. 65), razão pela qual se aplica o disposto pelo § 2º
do mencionado artigo (+ 12 meses). Aplica-se, ainda, o disposto pelo inciso II do dispositivo
(+ 12 meses). Entre 02.01.2001 até a última contribuição anterior à DII, a autora verteu mais
de 120 (cento e vinte) contribuições sem perder a qualidade de segurada, o que torna aplicável
o disposto pelo §1º do dispositivo supra, conforme se extrai do CNIS juntado ao Evento nº 21
(+ 12 meses). Assim, desde a cessação das contribuições, em 02.07.2014, devem-se somar
mais 36 (trinta e seis) meses, estendendo-se o período de graça da autora até o 15º dia do
segundo mês subsequente à data final alcançada (02.07.2017), chegando-se à data de
15.09.2017.

11. Dessa forma, na data de início da incapacidade (03.09.2017), a autora detinha a qualidade
de segurada necessária para a percepção dos benefícios.

12. Portanto, a sentença deve ser reformada, devendo a autora receber a aposentadoria por
invalidez desde o requerimento administrativo.

13. Com relação ao critério de correção monetária, o STF, na sessão de julgamento de
20.09.2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que “a TR se revela inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
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inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi
reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a contar de junho de 2009 em diante,
expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do
INSS de que o IPCA-e (utilizado para benefícios assistenciais) e o INPC (aplicável aos
benefícios previdenciários) só deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do julgamento de
mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos realizado nos
autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração de
inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por completo a aplicação da Taxa
Referencial (TR).

14. Em se tratando aqui de benefício previdenciário, aplica-se o INPC, índice de correção
monetária eleito pelo art. 41-A da Lei n. 8.213/1991 (com a redação da Lei n. 11.430, de 26
de dezembro de 2006) para reajustar tais benefícios.

15. Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso interposto pela recorrente
EDNA MARIA FERREIRA, e, no MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, condenando o
INSS a conceder aposentadoria por invalidez à autora desde a DER (NB 621.121.095-0;
DER em 30.11.2017). Sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar
da data em que deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). Os juros
moratórios até a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados com base no índice
de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei
11.960/2009). O critério de correção monetária a ser utilizado é o INPC, considerando a
decisão definitiva no RE 870.947/SE. Sem condenação em custas e honorários, ante o
provimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, não havendo interposição de recurso,
com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das Turmas Recursais, remetam-se
os autos ao Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000596529v2 e do código CRC 27a4412d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 3/6/2020, às 18:25:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008022-92.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: EDNA MARIA FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencida a Juíza
Federal VIVIANY DE PAULA ARRUDA, CONHECER do recurso interposto pela
recorrente EDNA MARIA FERREIRA, e, no MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
condenando o INSS a conceder aposentadoria por invalidez à autora desde a DER (NB
621.121.095-0; DER em 30.11.2017). Sobre os valores atrasados deverão incidir correção
monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a
citação). Os juros moratórios até a expedição do precatório ou RPV devem ser calculados
com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação da Lei 11.960/2009). O critério de correção monetária a ser utilizado é o INPC,
considerando a decisão definitiva no RE 870.947/SE. Sem condenação em custas e
honorários, ante o provimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Coordenadoria das
Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, com observância do art. 1.008 do
CPC. Cumpra-se.

Vitória, 03 de junho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000649213v2 e do código CRC fc19cf37. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 3/6/2020, às 18:25:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004307-79.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ADENILDO VIEIRA FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA (OAB ES012418)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento39) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o
pedido do autor para condená-lo a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, com DIB em 01/12/2016 (evento33).

2. O recorrente alega que não há documentação médica que ateste a
incapacidade total e definitiva desde 01/12/16 e que a perita do juízo, com os dados
constantes dos autos, não teria como afirmar a referida data. Requer seja dado provimento ao
presente recurso para fim de reformar a sentença determinando a exclusão da multa diária de
R$ 500,00, bem como da aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, que a DIB desta seja
no dia do laudo judicial.

3. ADENILDO VIEIRA FERREIRA apresentou contrarrazões, nas quais pugna
pela manutenção da sentença (evento44).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que o periciado é
portador de M54.4 - Lumbago com ciática, M19 - Artrose primária de outras articulações
(evento24, quesito2). Concluiu que há incapacidade total e definitiva e fixou a data de início
da incapacidade em 30/11/2016 (evento24, quesitos 6, 7 e 9).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 37



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 201/275

5004307-79.2019.4.02.5002 500000651970 .V4 JES10878© JES7044

7. O juiz sentenciante julgou procedente o pedido autoral, conforme abaixo
transcrito:

“Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora gozou de auxílio-doença previdenciário no
período compreendido entre 02/06/2016 e 14/09/2016, restando comprovado o atendimento
aos supracitados requisitos.

A DIB deve ser fixada em 01/12/2016, data da perícia realizada no INSS em que fora
constatada incapacidade, nos termos da perícia judicial.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 01/12/2016 (data da perícia
realizada pelo INSS). ”

8. Em que pese a conclusão do laudo pericial e o entendimento do Juiz no
sentido de que o autor encontra-se incapacitado desde 30/11/2016, verifico que não há nos
autos qualquer laudo médico atestando a incapacidade do autor na DII fixada. O laudo
mais antigo dos autos atestando a incapacidade em razão das mesmas patologias apuradas no
laudo pericial (Lumbago com ciática - M54.4 e Artrose – M19) é de 08/03/2018. O que se
concluiu que o perito nomeado pelo juízo de origem não fundamentou seu laudo de forma
suficiente, em face dos demais elementos de prova constantes dos autos. O juiz não está
adstrito ao laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir dos demais
elementos constantes dos autos, principalmente, quando ocorre situação não analisada
pelo perito. Sendo assim, entendo por fixar a DII na DER em 07/03/2018.

9. Destaco que na DII ora fixada o autor detinha qualidade de segurado, posto
que seu último vínculo empregatício se encerrou em 12/07/2017 (01/01/2013 a 12/07/2017 –
evento21, out4, fl.20), assim, manteve a qualidade de segurado até 16/09/2018.

10. Quanto ao termo inicial do benefício, A Turma Nacional de
Uniformização, assim, se pronunciou quanto ao termo inicial do pagamento dos benefícios,
seja nos de incapacidade, seja nos de prestação continuada: a) na data de elaboração do
laudo pericial, se o médico não precisar o início da incapacidade e o juiz não possuir outros
elementos nos autos para sua fixação (Precedente: PEDILEF 200936007023962); b) na data
do requerimento administrativo, se a perícia constatar a existência da incapacidade em
momento anterior a este pedido (Precedente: PEDILEF 00558337620074013400) ; e
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c) na data do ajuizamento do feito, se não houver requerimento administrativo e a perícia
constatar o início da incapacidade em momento anterior à propositura da ação (Precedente:
PEDILEF 00132832120064013200).

11. No caso, sendo a DII fixada na DER em 07/03/2018, não há fundamentos
para que a DIB do benefício seja fixada de forma diversa daquela que restou comprovada a
existência do quadro incapacitante, ou seja, 07/03/2018.

12. Em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez concedido, observo
que o laudo pericial concluiu pela incapacidade total e definitiva do autor, não havendo
razões para afastar tal conclusão. Ademais, analisando as condições sociais do autor, verifico
que ele nasceu em 16/08/1963 (evento1, RG3) e conta hoje com 56 anos. Com efeito,
entendo que a idade avançada, o tipo de atividade habitual exercida de natureza rural e a
baixa escolaridade (analfabeto) são determinantes para efeito de definir a impossibilidade de
seu reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

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

14. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia para alterar a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez para a
DER em 07/03/2018, bem como para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença
para R$ 100,00 por dia de atraso. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o
art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem.
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RECURSO CÍVEL Nº 5004307-79.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ADENILDO VIEIRA FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA (OAB ES012418)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autarquia para alterar a DIB do benefício de aposentadoria por
invalidez para a DER em 07/03/2018, bem como para reduzir a multa por descumprimento
fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso. Sem condenação em custas processuais
(art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de
acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699365v2 e do código CRC 68b66f66. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002029-08.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LEAL (AUTOR)
ADVOGADO: LIRIE DE OLIVEIRA PRUCOLI (OAB ES016765)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento32) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o
pedido da parte autora para condená-lo a manter o benefício previdenciário de aposentadoria
por invalidez (NB 5456521772), com prazo indefinido, retirando a situação de “recebendo
mensalidade de recuperação” (evento26).

2. O recorrente alega que não há documentação médica que ateste a efetiva
incapacidade, muito menos total e definitiva. Aduz ainda que o laudo pericial é genérico e
lacônico. Requer seja dado provimento ao presente recurso para fim de reformar a r. Sentença
para julgar improcedente o pedido da inicial. Eventualmente, requer o provimento parcial
para que os autos retornem ao Juízo de piso para que seja feita nova perícia.
Subsidiariamente, requer o aumento do prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco)
dias, bem como que o prazo seja contado em dias úteis. Por fim, pugna pela revogação das
multas processuais previamente fixadas ou sua redução e a aplicação do INPC como índice de
correção monetária na forma do Tema nº 905 do STJ.

3. JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LEAL apresentou contrarrazões, nas quais
pugna pela manutenção da sentença (evento35).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que o periciado é
portador de S33.4 – Ruptura traumática da sínfise púbica, S33.6 – Entorse e distensão da
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articulação sacroilíaca, S32.1 - Fratura do sacro, I10 – Hipertensão essencial (evento16,
quesito2). Concluiu que há incapacidade total e definitiva desde 2011 (evento16, quesitos 6,
7 e 9).

7. O juiz sentenciante julgou procedente o pedido autoral, conforme abaixo
transcrito:

“Pois bem.

A perícia judicial não possui qualquer irregularidade, uma vez que analisou os laudos/exames
trazidos e respondeu aos quesitos sem qualquer obscuridade.

Aliás, comparando-se os laudos periciais do Juízo com os laudos do próprio INSS (os quais a
defesa do INSS afirma ter presunção de veracidade), é possível verificar que os laudos do
INSS possuem infinitamente menos informações, não trazendo qualquer dos itens exigidos pelo
próprio INSS em Juízo.

Com efeito, não verifico qualquer nulidade da perícia, assim como não entendo necessária a
complementação da perícia, uma vez que os quesitos foram respondidos com precisão.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 05/12/2005 a
08/02/2011, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com base nessas premissas, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à manutenção do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.”

8. Em que pese a alegação da autarquia de que não há nos autos laudos que
atestam a efetiva incapacidade da parte, verifico que o autor apresentou laudo médico de
03/02/2019, no qual atesta que ele é portador das mesmas patologias diagnosticadas na
perícia judicial, bem como atestando que não há previsão de alta médica, mantendo
quadro de dor e limitação funcional (evento1, laudo 7, 9 e 10), não prosperando, assim, a
alegação da autarquia. Insta destacar que os laudos particulares foram devidamente abarcados
pelo laudo pericial.

9. Detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que
conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos realizados pela autarquia. No presente caso, observo que laudo pericial está de acordo
com os laudos particulares apresentados pela parte autora.
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10. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou
contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da
moléstia. Deste modo, sendo o perito do Juízo capacitado para aferir a incapacidade/aptidão
da parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados
durante a perícia médica e considerando que as alegações da autarquia foram genéricas e não
comprovadas, mostra-se descabida a realização de novo exame pericial.

11. Dessa forma, observo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador e nesse caso concluiu pela
incapacidade total e definitiva do autor. Ademais, analisando as condições sociais do autor,
verifico que ele nasceu em 09/10/1964 (evento1, out4) e conta hoje com 55 anos, contudo,
recebe benefício de incapacidade desde 2005 (auxílio-doença de 05/12/2005 a 08/02/2011 e
aposentadoria por invalidez de 09/02/2011 a 22/03/2020 – evento7, OUT1, fl.9), ou seja,
durante mais de 14 (quatorze) anos está afastado do trabalho em razão da mesma
patologia. Com efeito, entendo que a gravidade da doença do autor, o tipo de atividade
habitual exercida de natureza braçal (pedreiro), a baixa escolaridade, bem como o grande
lapso temporal que o segurado ficou afastado de suas atividades laborais (14 anos) são
determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de
trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos
necessários para a manutenção da aposentadoria por invalidez.

12. Quanto à fixação de multa de R$500,00 por dia de atraso para cumprimento
da tutela fixada pelo juízo a quo, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar
sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as
condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de
resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos
últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo,
que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o
pedido subsidiário para que seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (Cem Reais) por dia
de atraso.
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13. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

14. Por fim, em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo
assistir razão ao argumento do INSS. Eis as razões. De fato, o STF, na sessão de julgamento
de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

15. Em que pese no Voto do Relator Min. Luiz Fux conste, na proposta de tese,
a indicação do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão tal parte
foi suprimida, de modo que tão-somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo,
considerando, inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da
casa, qual seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no
momento em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza
pagamentos aos seus administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n.
8213/91, que trata especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos
benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do
salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último
reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". 

16. Essa lógica levou o STJ, em sede de recursos repetitivos, a firmar a Tese
905 no âmbito do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
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correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91".

17. Não se pode sequer pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística
do julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o caso concreto, que embasou o referido
julgado, versava sobre benefício assistencial (LOAS), com previsão em lei própria, diversa da
Lei de Benefícios. 

18. Ressalto, por fim, que a aplicação do INPC para a hipótese dos autos,
inclusive, conta com previsão no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

19. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$
100,00 por dia de atraso e fixar como índice de correção a ser observado, em substituição à
TR, o INPC. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I,
da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo
com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000649495v3 e do código CRC a504afe0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002029-08.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LEAL (AUTOR)
ADVOGADO: LIRIE DE OLIVEIRA PRUCOLI (OAB ES016765)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autarquia para reduzir a multa por descumprimento fixada na
sentença para R$ 100,00 por dia de atraso e fixar como índice de correção a ser observado,
em substituição à TR, o INPC. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699369v2 e do código CRC 9fd17153. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003671-16.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NIVALDO GOMES FARIAS (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE THIAGO DA ROCHA (OAB ES020776)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento28) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o
pedido do autor para condená-lo a manter o benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez (NB 5318001196), com prazo indefinido, retirando-o a situação de “recebendo
mensalidade de recuperação” (evento23).

2. O recorrente alega que não há documentação médica que ateste a efetiva
incapacidade, muito menos total e definitiva. Aduz ainda que o laudo pericial é genérico e
lacônico. Requer seja dado provimento ao presente recurso para fim de reformar a r. Sentença
para julgar improcedente o pedido da inicial. Eventualmente, requer o provimento parcial
para que os autos retornem ao Juízo de piso para que seja feita nova perícia.
Subsidiariamente, requer a revogação das multas processuais previamente fixadas ou sua
redução, bem como pugna pela aplicação do INPC como índice de correção monetária,
considerando o Tema 905 do STJ.

3. NIVALDO GOMES FARIAS apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela
manutenção da sentença (evento36).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Segundo o entendimento do Magistrado o autor faz jus ao benefício de
aposentadoria por invalidez, conforme abaixo transcrito:

“Pois bem.
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Inicialmente, insta registrar que o INSS impugnou o laudo pericial apresentado pela perita do
Juízo.

Entretanto, a perícia judicial não possui qualquer irregularidade, uma vez que analisou os
laudos/exames trazidos e respondeu aos quesitos sem qualquer obscuridade.

Aliás, comparando-se os laudos periciais do Juízo com os laudos do próprio INSS (os quais a
defesa do INSS afirma ter presunção de veracidade), é possível verificar que os laudos do
INSS possuem infinitamente menos informações, não trazendo qualquer dos itens exigidos pelo
próprio INSS em Juízo.

Com efeito, não verifico qualquer nulidade da perícia, assim como não entendo necessária a
complementação da perícia, uma vez que os quesitos foram respondidos com precisão.

Assim, indefiro a impugnação do INSS.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Cabe mencionar que restou incontroverso o preenchimento dos requisitos de qualidade de
segurado e de período de carência legal, visto que o INSS reconheceu administrativamente a
mesma DII fixada pela perita judicial e, inclusive, concedeu o benefício de auxílio-doença no
período 31/01/2007 a 15/06/2008.

Com base nessas premissas, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à manutenção do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez”.

7. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que o autor é portador de
C83 - Linfoma não-Hodgkin difuso, pequenas células (difuso), D64.8 - Outras anemias
especificadas, C16.9 - Neoplasia maligna do estômago, não especificado (evento13,
quesito2). Concluiu que há incapacidade total e definitiva e fixou a data de início da
incapacidade em 26/10/2016 (evento13, quesitos 6, 7 e 9).

8. Destaco que os laudos carreados (evento1, out2, fls.08/10) foram
devidamente abarcados pelo laudo pericial, não prosperando a alegação da autarquia de que
não há documentação médica que ateste a efetiva incapacidade. Detalho que a prova pericial
se distingue pela equidistância das partes, que conta com o compromisso legal do
especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da ampla
defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória, possuindo, portanto, presunção de
legitimidade e veracidade em detrimento dos laudos realizados pela autarquia. No presente
caso, observo que laudo pericial está de acordo com os laudos particulares apresentados pela
parte autora.
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9. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou
contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da
moléstia.

10. Dessa forma, observo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador e nesse caso concluiu pela
incapacidade total e definitiva do autor. Ademais, analisando as condições sociais do autor,
verifico que ele conta hoje com 58 anos de idade (evento1, out2, fl.3) e recebeu benefício de
auxílio-doença no período de 31/01/2007 a 15/06/2008 e aposentadoria por invalidez de
16/06/2008 a 12/05/2020 decorrentes da mesma patologia (C83 - Linfoma não-Hodgkin
difuso) (evento7, OUT2, fl.10/18), ou seja, durante mais de 13 (treze) anos está afastado do
trabalho. Com efeito, entendo que a gravidade da doença do autor, o tipo de atividade habitual
exercida de natureza rural, analfabeto, bem como o grande lapso temporal que o segurado
ficou afastado de suas atividades laborais (13 anos) são determinantes para efeito de definir a
impossibilidade de seu reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim, reconheço que houve
o devido preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da aposentadoria por
invalidez.

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

12. Por fim, em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo
assistir razão ao argumento do INSS. Eis as razões. De fato, o STF, na sessão de julgamento
de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:
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O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

13. Em que pese no Voto do Relator Min. Luiz Fux conste, na proposta de tese,
a indicação do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão tal parte
foi suprimida, de modo que tão-somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo,
considerando, inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da
casa, qual seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no
momento em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza
pagamentos aos seus administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n.
8213/91, que trata especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos
benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do
salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último
reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". 

14. Essa lógica levou o STJ, em sede de recursos repetitivos, a firmar a Tese
905 no âmbito do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91".

15. Não se pode sequer pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística
do julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o caso concreto, que embasou o referido
julgado, versava sobre benefício assistencial (LOAS), com previsão em lei própria, diversa da
Lei de Benefícios. 

16. Ressalto, por fim, que a aplicação do INPC para a hipótese dos autos,
inclusive, conta com previsão no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
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17. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$
100,00 por dia de atraso e para fixar como índice de correção a ser observado, em
substituição à TR, o INPC. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000639032v2 e do código CRC 6eb3342e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003671-16.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: NIVALDO GOMES FARIAS (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE THIAGO DA ROCHA (OAB ES020776)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autarquia para reduzir a multa por descumprimento fixada na
sentença para R$ 100,00 por dia de atraso e para fixar como índice de correção a ser
observado, em substituição à TR, o INPC. No mais mantida a sentença. Sem condenação em
custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699371v2 e do código CRC 8c9fa14a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005536-74.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CLAIR BATISTA LAMI (AUTOR)
ADVOGADO: SILVIO CESAR MARTINS (OAB ES026287)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento29) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora para condená-lo a conceder o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, com DIB em 30/08/2019 (evento23).

2. O recorrente alega que não há documentação médica que ateste a efetiva
incapacidade, muito menos total e definitiva. Aduz ainda que o laudo pericial é genérico e
lacônico. Requer seja dado provimento ao presente recurso para fim de reformar a r. Sentença
para julgar improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer o provimento parcial
para que os autos retornem ao Juízo de piso para que seja feita nova perícia. Na hipótese de
manutenção da condenação, requer a substituição do IPCA-E pelo INPC, na forma do Tema
810 do STF c/c Tema n° 905 do STJ.

3. CLAIR BATISTA LAMI não apresentou contrarrazões, apesar de
devidamente intimada (evento31).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que a periciada é
portadora de F20.0 - Esquizofrenia paranoide, F32.1 - Episódio depressivo moderado
(evento13, quesito2). Concluiu que há incapacidade total e definitiva desde 29/08/2019
(evento13, quesitos 6, 7 e 9).
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7. O juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
conforme abaixo transcrito:

“Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Cabe mencionar que, diante do contrato de comodato firmado entre a parte autora e MOYSES
BATISTA LAMY (Evento 1, COMP2, Pag. 10) e demais documentos juntados aos autos,
concluo que restou devidamente comprovado que na DII, a parte autora detinha a qualidade
de segurado especial (rurícola) do INSS, bem como havia cumprido o período de carência
legal.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 30/08/2019.

A perita judicial, em resposta ao item n. º 13 formulado pelo INSS, foi categórica ao afirmar
que a parte autora não necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades
diárias.

Assim, in casu, a parte autora não logrou êxito em preencher os requisitos indispensáveis para
a concessão da majoração em 25% do benefício, razão em que não merece acolhimento o
referido pleito”.

8. Em que pese a alegação da autarquia de que não há nos autos laudos que
atestam a efetiva incapacidade da parte, verifico que a autora apresentou laudo médico de
29/08/2019, no qual atesta que ela é portadora das mesmas patologias diagnosticadas na
perícia judicial (evento1, comp2, fl.09), não prosperando, assim, a alegação da autarquia.
Insta destacar que os laudos particulares foram devidamente abarcados pelo laudo pericial.

9. Detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que
conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos realizados pela autarquia. No presente caso, observo que laudo pericial está de acordo
com os laudos particulares apresentados pela parte autora.

10. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou
contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da
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moléstia. Deste modo, sendo o perito do Juízo capacitado para aferir a incapacidade/aptidão
da parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados
durante a perícia médica e considerando que as alegações da autarquia foram genéricas e não
comprovadas, mostra-se descabida a realização de novo exame pericial.

11. Dessa forma, observo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador e nesse caso concluiu pela
incapacidade total e definitiva da autora. Ademais, analisando as condições pessoais da
autora, verifico que ela nasceu em 06/07/1967 (evento1, comp2, fl.3) e conta hoje com 52
anos de idade. Com efeito, entendo que a idade avançada, a gravidade da doença
(esquizofrenia  e depressão) e o tipo de atividade habitual exercida de natureza rural são
determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de
trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

12. Por fim, em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo
assistir razão ao argumento do INSS. Eis as razões. De fato, o STF, na sessão de julgamento
de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

13. Em que pese no Voto do Relator Min. Luiz Fux conste, na proposta de tese,
a indicação do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão tal parte
foi suprimida, de modo que tão-somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo,
considerando, inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da
casa, qual seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no
momento em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza
pagamentos aos seus administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n.
8213/91, que trata especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos
benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do
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salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último
reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". 

14. Essa lógica levou o STJ, em sede de recursos repetitivos, a firmar a Tese
905 no âmbito do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91".

15. Não se pode sequer pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística
do julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o caso concreto, que embasou o referido
julgado, versava sobre benefício assistencial (LOAS), com previsão em lei própria, diversa da
Lei de Benefícios. 

16. Ressalto, por fim, que a aplicação do INPC para a hipótese dos autos,
inclusive, conta com previsão no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

17. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia tão somente para fixar como índice de correção a ser observado, em
substituição à TR, o INPC. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000663337v3 e do código CRC cd257baa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005536-74.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: CLAIR BATISTA LAMI (AUTOR)
ADVOGADO: SILVIO CESAR MARTINS (OAB ES026287)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autarquia tão somente para fixar como índice de correção a ser
observado, em substituição à TR, o INPC. No mais mantida a sentença. Sem condenação em
custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699379v2 e do código CRC 886ca365. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004861-14.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ADEMIR ALTOE (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ (OAB ES004692)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento33) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o
pedido da parte autora para condená-lo a conceder o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, com DIB em 10/05/2019 (evento24).

2. O recorrente alega que não há documentação médica que ateste a efetiva
incapacidade, muito menos total e definitiva. Aduz ainda que o laudo pericial é genérico e
lacônico. Requer seja dado provimento ao presente recurso para fim de reformar a r. Sentença
para julgar improcedente o pedido da inicial. Eventualmente, requer o provimento parcial
para que os autos retornem ao Juízo de piso para que seja feita nova perícia.
Subsidiariamente, requer o aumento do prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco)
dias, bem como que o prazo seja contado em dias úteis. Por fim, pugna pela revogação das
multas processuais previamente fixadas ou sua redução.

3. ADEMIR ALTOE apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela
manutenção da sentença (evento37).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que o periciado é
portador de M87.9 - Osteonecrose não especificada, M51.0 - Transtornos de discos lombares
e de outros discos intervertebrais com mielopatia (evento13, quesito2). Concluiu que há
incapacidade total e definitiva desde 03/05/2018 (evento13, quesitos 6, 7 e 9).
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7. O juiz sentenciante julgou procedente o pedido autoral, conforme abaixo
transcrito:

“Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 03/05/2018 e
09/05/2019, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 10/05/2019, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6230487180, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

Por fim, no tocante ao pleito de condenação em danos morais, não merece prosperar a
pretensão autoral, sendo certo que a não concessão do benefício previdenciário na esfera
administrativa não configura, por si, ato ilícito gerador de dano moral. Nesse entendimento, o
julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. 1. É nula a sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito com relação a pedido não formulado na petição inicial. 2. Inexiste
ilegalidade no ato do INSS de indeferimento administrativo de benefício previdenciário,
ainda que posteriormente concedido por meio de decisão judicial transitada em julgado, na
medida em que a análise dos fatos e a interpretação da lei pela autarquia de maneira diversa
da pretendida pela autora não configura ato ilícito passível de responsabilização. 3.
Deixando a autora de elencar e provar os danos materiais que alega ter sofrido, não há que se
falar em indenização. 4. Configura mero dissabor e aborrecimento a necessidade de
ajuizamento de ação judicial para obtenção de benefício previdenciário indeferido
administrativamente, sendo indevida, por isso, qualquer indenização a título de danos
morais. 5. Sentença parcialmente anulada. Apelação improvida. (AC 201051018030091,
Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, TRF2 - SÉTIMA TURMA
ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::28/09/2012 - Página::166.)(gn)

No presente caso, ao indeferir o requerimento do benefício de auxílio-doença, com base na
inexistência de incapacidade laborativa, o INSS levou em consideração a perícia médica
realizada por profissional qualificado, pertencente ao seu quadro. Ou seja, a decisão do INSS
se baseou em perícia médica aparentemente e em princípio, correta. Não houve, pois, má-fé ou
ilegalidade manifesta, por parte do réu, a justificar a pretendida responsabilização por dano
moral.”
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8. Em que pese a alegação da autarquia de que não há nos autos laudos que
atestam a efetiva incapacidade da parte, verifico que o autor apresentou laudo médico de
03/05/2018 atestando a sua incapacidade laborativa (evento1, laudo9, fls. 13/25), bem
como apresentou no ato da perícia judicial laudo de 28/11/2019, no qual atesta que ele é
portador das mesmas patologias diagnosticadas na perícia judicial, não prosperando,
assim, a alegação da autarquia. Insta destacar que os laudos particulares foram devidamente
abarcados pelo laudo pericial.

9. Detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que
conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos realizados pela autarquia. No presente caso, observo que laudo pericial está de acordo
com os laudos particulares apresentados pela parte autora.

10. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou
contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da
moléstia. Deste modo, sendo o perito do Juízo capacitado para aferir a incapacidade/aptidão
da parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados
durante a perícia médica e considerando que as alegações da autarquia foram genéricas e não
comprovadas, mostra-se descabida a realização de novo exame pericial.

11. Dessa forma, observo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador e nesse caso concluiu pela
incapacidade total e definitiva do autor. Ademais, analisando as condições sociais do autor,
verifico que ele nasceu em 14/10/1962 (evento1, CTPS4) e conta hoje com 57 anos de idade.
Com efeito, entendo que a idade avançada, a gravidade da doença do autor, o tipo de
atividade habitual exercida de natureza braçal (pedreiro) e a baixa escolaridade são
determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de
trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

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

13. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

14. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia tão somente para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença
para R$ 100,00 por dia de atraso. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000661635v2 e do código CRC 4bc7c5d0.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004861-14.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ADEMIR ALTOE (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIANO SOUZA CORTEZ (OAB ES004692)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autarquia tão somente para reduzir a multa por descumprimento
fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso. No mais mantida a sentença. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699381v2 e do código CRC dabb3452. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006288-46.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA BASTOS PAUZEM (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento36) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o
pedido da parte autora para condená-lo a conceder o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, com DIB em 15/12/2018 (evento30).

2. O recorrente alega que não há documentação médica que ateste a efetiva
incapacidade, muito menos total e definitiva. Aduz ainda que o laudo pericial é genérico, que
não há nos autos qualquer documento que comprove que a autora sofreu fratura no braço,
muito menos que tenha sido submetida a tratamento cirúrgico nos membros superiores.
Requer seja dado provimento ao presente recurso para fim de reformar a r. Sentença para
julgar improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer seja fixada a DIB na data
da apresentação do laudo judicial nos autos. Por fim, requer sejam revogadas as multas
processuais aplicadas ou na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a
redução de seus valores para o montante adequado.

3. MARIA BASTOS PAUZEM apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela
manutenção da sentença (evento41).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por
médico, especialista em Cirurgia Geral, nomeado perito, devidamente qualificado para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que a periciada é
portadora de Sequelas de fratura do braço direito (CID T92) e Mastectomia da mama direita
(CID Y88), Depressão (CID F33) e Lesões actínicas (CID L57) (evento19, quesito2, fl.03).
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Afirmou que em relação ás lesões actínicas e neoplasica da pele não considero
incapacitante, pois há proteção física e química (chapéu, roupa, protetor solar, etc), que
podem ser utilizados pela autora, porém em relação as sequelas de fratura do braço direito e
tratamento cirúrgico há incapacidade (evento19, quesito9, fl.05). Concluiu que há
incapacidade total e definitiva desde 18/05/2011 (evento19, quesitos 6, 7 e 9, fl.06). Afirmou
que a autora apresentou perda da força muscular e limitação dos movimentos do braço
direito após tratamento cirúrgico de forma definitiva (evento19, quesito10, fl.06/07).

7. O juiz sentenciante julgou procedente o pedido autoral, conforme abaixo
transcrito:

“Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora gozou do benefício auxílio-doença
previdenciário no período compreendido entre 03/11/2010 e 14/12/2018, restando comprovado
o atendimento aos supracitados requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 15/12/2018, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 5433559390, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal”.

8. Em que pese a alegação da autarquia de que não há nos autos laudos que
atestam a efetiva incapacidade da parte e que comprove que a autora sofreu fratura no braço,
muito menos que tenha sido submetida a tratamento cirúrgico nos membros superiores,
verifico que a autora realizou cirurgia de Mastectomia Radical com Linfadenectomia em
18/05/2011 e tratamento de quimioterapia e radioterapia (evento1, laudo5, fl.04), tendo
recebido benefício de auxílio-doença no período de 03/11/2010 a 14/12/2018 em razão da
Neoplasia maligna da mama – CID 10 C50.9 (evento13, out 2 e 3). Insta destacar, que apesar
do perito judicial ter entendido que as lesões actínicas e neoplasica da pele não geravam
incapacidade, pois há proteção física e química (chapéu, roupa, protetor solar, etc),
entendeu haver incapacidade definitiva em razão da cirurgia de Mastectomia Radical
com Linfadenectomia e fixou a data de início da incapacidade na data da cirurgia em
18/05/2011. Assim, não merece prosperar a alegação da autarquia.

9. Em conclusão, observo que a incapacidade constatada ao tempo dos autos
decorre do mesmo quadro patológico que justificou a concessão do benefício cancelado em
14/12/2018, o que acarreta uma presunção que a patologia persiste desde tal marco. Do
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mesmo modo, não há fundamentos para que a DIB do benefício seja fixada de forma a
prejudicar a parte postulante em data posterior daquela que restou comprovada a existência
do quadro incapacitante. Sendo assim, entendo correta a fixação pelo juiz sentenciante do
termo inicial do pagamento do benefício desde a equivocada cessação em 15/12/2018

10. Quanto a alegação de que o laudo juntado no Evento 15 não pertence à
autora, verifico que assiste razão à autarquia, entretanto, pela análise do laudo pericial
verifico também que tais laudos não foram usados como subsídio para as conclusões da
perícia judicial (evento19, quesito11, fl.07).

11. Detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que
conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos realizados pela autarquia. No presente caso, observo que laudo pericial está de acordo
com os laudos particulares apresentados pela parte autora.

12. Dessa forma, observo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador e nesse caso concluiu pela
incapacidade total e definitiva da autora. Ademais, analisando as condições pessoais da
autora, verifico que ela nasceu em 18/05/1958 (evento1, proc2, fl.4) e conta hoje com 62
anos de idade. Com efeito, entendo que a idade avançada, a gravidade da doença, a baixa
escolaridade (4ª série) e o tipo de atividade habitual exercida de natureza braçal (marisqueira)
são determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de
trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

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

14. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia tão somente para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença
para R$ 100,00 por dia de atraso. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000664140v4 e do código CRC f9162709. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006288-46.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA BASTOS PAUZEM (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autarquia tão somente para reduzir a multa por descumprimento
fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso. No mais mantida a sentença. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699383v2 e do código CRC fd024ce8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004958-14.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DO CARMO DA SILVA BARREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento31) contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora para condená-lo a conceder o benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, com DIB em 01/08/2019 (evento23).

2. O recorrente alega que não há documentação médica que ateste a efetiva
incapacidade, muito menos total e definitiva. Aduz ainda que o laudo pericial é genérico e
lacônico. Requer seja dado provimento ao presente recurso para fim de reformar a r. Sentença
para julgar improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer o provimento parcial
para que os autos retornem ao Juízo de piso para que seja feita nova perícia. Na hipótese de
manutenção da condenação, pugna pela revogação das multas processuais previamente
fixadas ou sua redução, bem como a prorrogação do prazo para cumprimento da tutela para
45 dias úteis.

3. MARIA DO CARMO DA SILVA BARREIRA apresentou contrarrazões, nas
quais pugna pela manutenção da sentença (evento37).

4.   É o Relatório.

5. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do mérito.

VOTO

6. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para
examinar as patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que a periciada é
portadora de C50.9 - Neoplasia maligna da mama, não especificada (evento12, quesito2).
Concluiu que há incapacidade total e definitiva desde 04/09/2018 (evento12, quesitos 6, 7 e
9).
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7. O juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
conforme abaixo transcrito:

“Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 04/09/2018 e
31/07/2019, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 01/08/2019, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6249741481, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em
01/08/2019 e DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.”.

8. Em que pese a alegação da autarquia de que não há nos autos laudos que
atestam a efetiva incapacidade da parte, verifico que a autora apresentou laudo médico de
13/08/2019, no qual atesta que ela é portadora da mesma patologia diagnosticada na
perícia judicial, bem como atesta a necessidade de afastamento de suas atividades
laborativas, sugerindo aposentadoria (evento1, anexo4, fl.15), não prosperando, assim, a
alegação da autarquia. Insta destacar que os laudos particulares foram devidamente abarcados
pelo laudo pericial.

9. Detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que
conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
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probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos realizados pela autarquia. No presente caso, observo que laudo pericial está de acordo
com os laudos particulares apresentados pela parte autora.

10. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou
contradições, estando o profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da
moléstia. Deste modo, sendo o perito do Juízo capacitado para aferir a incapacidade/aptidão
da parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados
durante a perícia médica e considerando que as alegações da autarquia foram genéricas e não
comprovadas, mostra-se descabida a realização de novo exame pericial.

11. Dessa forma, observo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador e nesse caso concluiu pela
incapacidade total e definitiva da autora. Ademais, analisando as condições pessoais da
autora, verifico que ela nasceu em 07/12/1953 (evento1, anexo3) e conta hoje com 66 anos
de idade. Com efeito, entendo que a idade avançada, a gravidade da patologia (câncer de
mama com sequela em membro superior esquerdo – diminuição da força e paresia – evento1,
anexo4, fl.15) e o tipo de atividade habitual exercida de natureza braçal (faxineira) são
determinantes para efeito de definir a impossibilidade de seu reingresso no mercado de
trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez.

12. Quanto à fixação de multa de R$500,00 por dia de atraso para cumprimento
da tutela fixada pelo juízo a quo, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar
sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as
condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de
resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos
últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo,
que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o
pedido subsidiário para que seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (Cem Reais) por dia
de atraso.
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13. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para
fins de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo
56, da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta
dias, contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o
cumprimento das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena
de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do
mesmo parâmetro adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

14. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia tão somente para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença
para R$ 100,00 por dia de atraso. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000667640v3 e do código CRC 8e4a03f9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:14:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004958-14.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DO CARMO DA SILVA BARREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autarquia tão somente para reduzir a multa por descumprimento
fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso. No mais mantida a sentença. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699385v2 e do código CRC a8120230.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:14:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000018-03.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARLI DOS SANTOS VIANA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

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

RELATÓRIO

1. MARLI DOS SANTOS VIANA interpõe recurso inominado (evento 31)
contra sentença (evento 27) que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a
conceder o auxílio doença e converter em aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos
valores atrasados, devidamente corrigidos. Em suas razões, a autora alega que o D. Juízo a
quo, baseou-se no laudo pericial judicial que não considera idade, qualificação, escolaridade e
o fato de a autora ter recebido benefício incapacitante. Argumenta que a Sentença pela
improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto probatório dos
autos, que a autora se encontra incapaz e faz jus a percepção do benefício pleiteado. Assevera
que houve cerceamento do direito de defesa, pois o MM Juiz impediu que o perito
complementasse os questionamentos feitos pela recorrente. Nesses termos, pugna pelo
provimento do recurso para que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o
pedido da inicial.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do
recurso (evento 37).

3. Pedido de habilitação no evento 54. Manifestação do INSS no evento 61. 

4. É o Relatório.

5. O requerimento de habilitação está devidamente instruído com documentos
que comprovam o óbito da autora e a condição de sucessores dos requerentes (evento94). O
INSS não se opõe ao pedido de habilitação do cônjuge e filhas da parte autora. Não há
informação de dependentes habilitados à pensão por morte. Logo, homologo a habilitação de
GERALDO DE JESUS VIANA, MILENA SANTOS VIANA KRAUSE, ELOIZA DOS
SANTOS VIANA, cônjuge e filhas da falecida. Retifique-se, pois, a autuação para fazer
constar o nome de GERALDO DE JESUS VIANA, MILENA SANTOS VIANA KRAUSE e
ELOIZA DOS SANTOS VIANA, na condição de sucessores.

6. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.
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VOTO

7. No presente recurso, é controversa a existência de incapacidade para o
trabalho ou para a atividade habitual desenvolvida pela recorrente. Primariamente, observo
que o laudo pericial judicial (evento 16) foi realizado pelo DR. CRISTIANO VALENTIN,
CRM/ES 14048, médico nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela autora. O perito apontou ter utilizado como subsídios técnicos para
sua avaliação o exame físico [realizado no momento da perícia], exames complementares e
atestados Cintiliografia Óssea, em 02/04/2018: Sem evidencias de implantes secundários.
Atestado de Alberto Guerzet CRM ES 1868 de 08/03/2019: Com Neoplasia de Mama e de
Colo de Útero*, com sequela de MSE com redução de capacidade laborativa. *Não tem
comprovação do Câncer de Colo de Útero descrito, não fez biópsia e não há alterações
compatíveis no ultrassom. Obs.: Demais atestados, laudos, receitas, exames e documentos
juntados aos autos foram analisados e considerados na elaboração desde laudo (item V,
quesito "n", evento 16).

8. No que tange à conclusão do laudo pericial (evento 16), o perito reconheceu
que a autora é portadora de Neoplasia de Mama Prévia – C50 (item V, quesito "b", evento
16). Conforme o laudo, mesmo a autora possuindo as patologias descritas acima, não
apresenta incapacidade para suas atividades habituais de servente, pois não há alterações
importantes ao exame físico atual e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal
trabalho, nesse momento ou em data anterior a esta perícia, quando afastada, mas sem
receber benefício. Suas patologias mostram-se compensadas com o tratamento já realizado
e não há necessidade de outros. Pode combinar o uso da medicação informada com o
labor, sem prejuízos. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da
autora, não será sugerido seu afastamento do mercado de trabalho, sendo considerada
APTA (item conclusão, evento 16). O profissional apontou que a autora realizou mastectomia
radical, quimioterapia e radioterapia adjuvantes. Usa medicação, no momento e, o quadro
está compensado, sem necessidade de outros tratamentos. Pode manter acompanhamento
médico e tratamento pelo SUS, se preciso (item V, quesito "o", evento 16).

9. O juiz sentenciante julgou improcedente o pedido sob a seguinte
fundamentação:

“Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício, inexistindo nos autos documentos suficientes capazes de
infirmar a conclusão pericial.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados. Em que pese a impugnação apresentada pela parte
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autora (Evento 25, PET1), a perícia médica judicial, submetida ao contraditório e à ampla
defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado por este Juízo, sobressaindo
suas conclusões em relação aos documentos particulares juntados aos autos pelas partes.

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para responder aos
esclarecimentos solicitados, uma vez que as respostas aos referidos quesitos podem ser
extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto, afastou por completo a
incapacidade alegada.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Desta forma, inexistindo incapacidade laboral, não faz jus a parte autora ao benefício
previdenciário pleiteado na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua análise,
tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a ausência de
incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da
parte autora.

No caso em tela, a parte autora pleiteia também o acréscimo de 25% ao valor da
aposentadoria por invalidez. Todavia, vale ressaltar que, conforme aduz o artigo 45 da Lei nº
8.213/91, a concessão do acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria por invalidez é devida
em favor do beneficiário que receber aposentadoria e necessitar da assistência permanente de
outra pessoa, o que não restou demonstrado nos autos, bem como o expert, no laudo pericial
judicial, não indicou tal possibilidade.

Em relação ao pedido de danos morais, não restou configurada qualquer ofensa à
personalidade da parte autora, nem demonstrado nenhum ato ilegal ou arbitrário praticado
pela Autarquia Previdenciária que a tivesse exposto a situação vexatória, razão pela qual não
há que se falar em danos desta natureza.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

10. Em que pese a conclusão do laudo pericial e o entendimento do Juiz no
sentido de que a autora não apresenta incapacidade laborativa, reputo que não houve a
devida análise do conjunto probatório carreados aos autos. Na perícia judicial realizada no dia
23/04/2019 o perito constatou que a autora era portadora de Neoplasia de Mama Prévia –
C50, contudo sem apresentar incapacidade para suas atividades habituais de
servente. Concluiu que as patologias mostram-se compensadas com o tratamento já
realizado e não há necessidade de outros. Entretanto, a autora veio a óbito em 17/11/2019, ou
seja, apenas 7 meses após o exame pericial a autora faleceu tendo como causa da morte
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insuficiência respiratória, sepse de foco pulmonar, neoplasia maligna da mama com
metástase (ilegível), quimioterapia paliativa (evento54, certobt8). Assim, se observa que a
doença da autora não estava compensada, conforme afirmado pelo perito judicial.

11. Na verdade, verifico que quando a autarquia cessou o benefício em
10/10/2018 a autora ainda estava incapacitada. A autora recebeu auxílio-doença no
período de 16/12/2015 a 10/10/2018 em decorrência da Neoplasia de Mama Prévia – C50
(evento11, out1, fl.07/13). Ademais, o laudo emitido em 08/10/2018 (evento1, laudo5, fl.1)
atesta que a autora apresenta sequela de mastectomia e linfadenectomia axilar e que está em
tratamento oncológico com previsão de término em 2026. Assim, verifico que o câncer de
mama ainda estava instalado e apresentava gravidade tal que mesmo com o tratamento
cirúrgico e quimioterápico realizado levou à segurada ainda jovem (49 anos) à óbito.

12. Em conclusão, observo que a incapacidade constatada ao tempo dos autos
decorre do mesmo quadro patológico que justificou a concessão do benefício recebido no
período de 16/12/2015 a 10/10/2018, o que acarreta uma presunção que a patologia
persistu desde tal marco, levando inclusive a segurado ao óbito, mesmo se submetendo aos
tratamentos invasivos para tratamento do câncer de mama (cirurgia e quimioterapia). 

13. Em suma, verifico que o perito nomeado pelo juízo de origem não
fundamentou seu laudo de forma suficiente. Assim, o juiz não está adstrito ao laudo
pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos
constantes dos autos, principalmente, quando ocorre situação não analisada pelo perito.

14. Dessa forma, a autora faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-
doença desde a cessação indevida em 10/10/2018, devendo o benefício ser concedido até a
data do óbito em 17/11/2019. 

15. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e voto por dar provimento
para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a cessação indevida
em 10/10/2018 até a data do óbito em 17/11/2019, tudo com base no Manual de Cálculos da
Justiça Federal. Por fim, defiro a habilitação de GERALDO DE JESUS VIANA, MILENA
SANTOS VIANA KRAUSE e ELOIZA DOS SANTOS VIANA. Sem condenação em custas
e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. À Secretaria das
Turmas Recursais, para proceder às anotações necessárias para a sucessão processual.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000510966v12 e do código CRC 3fb19d64. 
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 44



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 241/275

5000018-03.2019.4.02.5003 500000510966 .V12 JESXEVR© JES7044

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000018-03.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARLI DOS SANTOS VIANA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar
provimento para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença desde a
cessação indevida em 10/10/2018 até a data do óbito em 17/11/2019, tudo com base no
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim, defiro a habilitação de GERALDO DE
JESUS VIANA, MILENA SANTOS VIANA KRAUSE e ELOIZA DOS SANTOS VIANA.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n.
9.099/95. À Secretaria das Turmas Recursais, para proceder às anotações necessárias para a
sucessão processual. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699628v2 e do código CRC 6844d301. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008666-75.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual GLAUCIA SOARES DA SILVA requer a
condenação do INSS a conceder aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença desde o
primeiro requerimento administrativo, bem como a pagar indenização por dano moral. O
MM. Juiz do 3º Juizado Especial de Vitória/ES proferiu sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido, condenado o INSS a conceder o auxílio-doença NB 31/625.974.122-0
desde 10/12/2018, mantendo o pagamento do benefício pelo menos até 20/2/2020, bem como
a pagar indenização por dano moral em valor correspondente à metade do total das prestações
vencidas de auxílio-doença desde a data do início do benefício (DIB) até a data da
implantação do benefício (DDB) (evento37). A parte autora apresentou embargos de
declaração (evento43), os quais foi dado parcial provimento para suprir a omissão da
fundamentação da sentença, sem alterar a conclusão do julgamento (evento49).

2. O INSS interpõe recurso inominado (evento45), no qual alega,
preliminarmente, a incompetência do juízo quanto ao pedido de danos morais, visto que a
Resolução nº T2-RSP-2012/00102 tornou o 1º e 3º JEF de Vitória incompetentes para
processar e julgar causas cuja matéria seja cível, uma vez que estabeleceu que a competência
deste Juizado é somente para causas previdenciárias. No mérito, aduz que o simples
indeferimento ou a cessação de um benefício previdenciário, não causa lesão moral ao
segurado, a justificar a indenização postulada. Ante o exposto, requer a reforma da r.
sentença, nos termos da fundamentação acima, com o reconhecimento da incompetência do
juízo ou no mérito a revogação da indenização por danos morais, ou ao menos a redução de
seu valor.

3. A parte autora apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento
do recurso da autarquia (evento60).

4. A autora também interpõe recurso inominado (evento53), no qual alega que
desde 2013 está incapacitada para o trabalho. Alega que faz jus a aposentadoria por invalidez,
uma vez que a sua incapacidade é total e definitiva. Aduz ainda que em razão de suas
condições pessoais não há a mínima possibilidade da mesma retornar ao mercado de trabalho.
Nesses termos, requer a reforma da r. sentença para julgar inteiramente procedente o pedido
de aposentadoria por invalidez com DIB na data do cancelamento do primeiro benefício, ou

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 08/07/2020
Pauta: 45



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 244/275

5008666-75.2019.4.02.5001 500000638619 .V6 JES10878© JES7044

seja, desde os idos de 2013. Subsidiariamente, requer seja concedido o auxílio-doença desde a
data de cessação do benefício concedido em 2013, devendo ser mantido até a plena
recuperação da autora.

5. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer seja negado provimento
ao recurso autoral (evento59).

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO

8. Primeiramente, rejeito a preliminar apresentada pela Autarquia de
incompetência do Juizado Previdenciário para julgar a matéria afeta aos danos morais. Na
hipótese, a Turma Regional de Uniformização, em sessão de julgamento realizada em
28/08/2019, fixou o seguinte precedente decorrente: "a competência para julgamento de
recursos e de ações originárias em que, na inicial, haja pedido de pagamento de indenização
por dano moral cumulado com o de restabelecimento ou de concessão de benefício
previdenciário e de pagamento de suas prestações mensais, ainda que, na sentença, seja
julgado procedente apenas o pedido de pagamento de indenização por dano moral, é das
Turmas Recursais com competência para “julgar concorrentemente os recursos e as ações
originárias que versem sobre matéria previdenciária e assistencial (RGPS/LOAS)”, nos
termos do art. 11, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2018/00050, de 9/11/2018, do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região", nos termos do voto do relator Carlos Alexandre Benjamin
(Processo nº 0068767052018402516201). Assim, como na inicial do presente processo,
consta pedido principal de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, é competente o juizado especial com competência previdenciária para julgar o
pedido subsidiário de danos morais.

9. Em seguida, passo à análise do mérito. Observo que o laudo pericial judicial
foi realizado por médico especialista em Medicina do Trabalho, devidamente qualificado
para examinar as patologias alegadas pela autora, tendo o perito apontado que a autora é
portadora de Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. Transtorno depressivo
recorrente. Esquizofrenia, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Dor lombar e outras
dorsopatias deformantes (evento18, quesito3). Afirmou que a profissão declarada pela autora
é a de salgadeira (evento18, quesito6). Concluiu pela incapacidade total e temporária e
quanto a DII afirmou que não é possível estimar com precisão, contudo, pode se afirmar que
a incapacidade já dura mais de seis meses (evento18, quesitos 10 e 12). Por fim, estimou o
tempo de tratamento em 6 meses (evento18, quesito15).
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10. O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob a
seguinte fundamentação:

“A perita considerou possível a superação da incapacidade para o trabalho mediante uso de
medicação psicotrópica, psicoterapia e terapia ocupacional (quesito 14). Enquanto não forem
esgotadas as alternativas terapêuticas de cura da doença ou de controle dos sintomas
incapacitantes, a incapacidade para o trabalho não pode ser considerada definitiva.

O médico do trabalho pode não ter habilitação técnica para conduzir o tratamento clínico de
determinada patologia, mas sua especialidade, focada em preservar a segurança do trabalho,
o habilita a avaliar a repercussão de qualquer doença ou lesão sobre a capacidade laboral. O
perito só precisa saber avaliar a repercussão que a doença tem sobre a capacidade laboral. A
mesma competência que habilita o médico do trabalho a emitir atestado de saúde ocupacional
em exame admissional ou demissional sob o ponto de vista de qualquer especialidade médica
o torna apto a avaliar a capacidade laboral de forma ampla para efeito de concessão de
benefício previdenciário.

De acordo com a Nota Técnica nº 24/2019 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça
Federal, “a perícia médica é, desde 2011, uma especialidade da Medicina. Por isso, é
equivocado estimular a realização de perícias pelo médico especialista na doença do
periciado (ex.: oftalmologista, ortopedista etc.), até porque este não é capacitado, em
princípio, para a análise histórico-ocupacional e da profissiografia, além de outros elementos
necessários à realização do trabalho pericial”.

Aplica-se o Enunciado nº 57 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A designação de
médico generalista não dá causa à nulidade da perícia realizada para aferir a capacidade da
parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico complexo”.

Ademais, a autora não exibiu nenhum laudo médico de especialista em psiquiatria atestando
que a incapacidade para o trabalho é definitiva.

Indefiro o requerimento de segunda perícia com médico especialista em psiquiatria.

Ficou provada incapacidade temporária para o trabalho. A autora tem direito ao auxílio-
doença. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não ficou comprovada a
incapacidade definitiva para o trabalho.

A perita examinou a autora em 20/8/2019 (evento 9) e se eximiu de estimar a data do início da
incapacidade, mas afirmou que dura há mais de seis meses (quesito 10). Assim, na data do
requerimento administrativo, em 10/12/2018, a autora estava incapacitada para o trabalho. A
autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/625.974.122-0 desde o requerimento
administrativo, em 10/12/2018.

De acordo com o art. 60, § 8º, da Lei nº 8.213/91 (redação atribuída pela Lei nº 13.457/2017),
“sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. A perita estimou
a recuperação da autora no prazo de seis meses. Arbitro a DCB em 20/2/2020.
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O perito não precisa ter certeza da data da cessação da incapacidade. Precisa apenas estimar
aproximadamente um momento em que seria recomendável submeter o segurado a reexame
médico com o objetivo de aferir possível superação da incapacidade. A estipulação antecipada
de DCB não significa que o benefício necessariamente será cessado na data prefixada, uma
vez que ao beneficiário é assegurada a faculdade de pedir em sede administrativa a
prorrogação do benefício. O segurado deve ficar atento ao prazo para protocolar pedido
administrativo de prorrogação, estimado em 15 dias de antecedência em relação à DCB.
Quando o beneficiário se vale da faculdade de protocolar o pedido de prorrogação, a Agência
da Previdência Social competente converte a DCB em DCA, e o benefício fica
automaticamente mantido pelo menos até a data da futura realização da perícia médica pelo
INSS. Eventual requerimento de prorrogação do benefício poderá ser formalizado por telefone
(Central 135), ou na Agência da Previdência Social mantenedora, ou pela Internet
(https://www2.dataprev.gov.br/sabiweb/pppr/inicio.view#sabiweb).

A autora tem direito à indenização por dano moral. Considera-se dano moral qualquer dor,
sofrimento ou angústia que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem médio, interfira
intensamente no seu equilíbrio psíquico. A indevida cessação do pagamento de benefício por
incapacidade caracteriza situação de constrangimento, mais do que mero aborrecimento.
Trata-se de dano moral puro, que dispensa comprovação. A responsabilidade do Estado é
objetiva, independe de culpa do INSS.

Arbitro a indenização em valor equivalente à metade do total das prestações vencidas de
auxílio-doença desde a data do início do benefício (DIB) até a data da implantação do
benefício (DDB)”.

11. Inicialmente, passo a análise do recurso apresentado pela autora. Em que
pese a alegação autoral de que quando da cessação do benefício ainda estava incapacitada,
pela análise dos autos, verifico que após a cessação do benefício em 21/03/2013 o primeiro
laudo médico juntado pela autora atestando a sua incapacidade laboral é de 02/08/2018
(evento1, laudo9, fl.01). Os demais laudos apresentados apenas atestam que autora encontra-
se em tratamento psiquiátrico, sem, contudo, atestar incapacidade (evento1, laudo4, fl.11).
Ademais, verifico que a autora após a cessação do benefício em 2013 apresentou novo
requerimento administrativo apenas em 23/06/2017, contudo, não compareceu ao exame
pericial. Tendo posteriormente apresentado novo requerimento apenas em 10/12/2018
(evento35, out2, fl.01/04). Assim, não se pode presumir que entre a cessação do benefício
em 21/03/2013 e o laudo de 02/08/2018 persistiu a incapacidade laborativa, considerando
que durante todo esse lapso a autora não foi submetida à pericial administrativa nem
judicial. Dessa forma, entendo correta a DII fixada pelo magistrado na DER em 10/12/2018.

12. Quanto à alegação da autora de que os laudos particulares atestam sua
incapacidade total e definitiva (evento1, laudo9, fl.01, evento44, laudo2 e evento53), verifico
que o laudo pericial negou que a incapacidade seja definitiva. Observo ainda que o perito
concluiu que a autora é portadora das mesmas patologias atestadas nos laudos particulares
(Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. Transtorno depressivo recorrente.
Esquizofrenia, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Dor lombar e outras dorsopatias
deformantes), entretanto, entendeu que a incapacidade era temporária. No tocante às
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documentações médicas particulares, em que pesem relevantes para o deslinde da causa, não
prevalecem de todo modo, sobre os laudos periciais produzido em juízo (Enunciado nº 8 da
Turma Recursal do Espírito Santo).

13. Nessa linha detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das
partes, que conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob
o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia
probatória, possuindo, portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos
laudos fornecidos por assistentes.

14. Observo que o laudo do perito judicial está idoneamente fundamentado, não
havendo quaisquer omissões ou contradições e pode legitimamente embasar a convicção do
julgador. Em que pese a gravidade da doença que acomete a demandante, ficou demostrada
apenas a existência de incapacidade temporária, ou seja, existe a possibilidade de a autora
voltar a exercer sua atividade habitual ou outra atividade que lhe assegure a subsistência. Não
ficou comprovada a presença de incapacidade total e definitiva do segurado sem a
possibilidade de reabilitação, pressupostos intransponíveis para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez. Em que pese a possibilidade de se analisar as
condições pessoais da parte para concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos da
súmula 47 da TNU “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz
deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de
aposentadoria por invalidez”, verifico não ser possível a aplicação no presente caso. O maior
grau de proteção da Previdência Social só deve amparar as pessoas especialmente
comprometidas com o trabalho (art. 193 da CRFB/1988) e/ou com o recolhimento de
contribuições (em caso de segurado facultativo). Logo, o principal fator que deve ser
considerado para esse excepcional deferimento de aposentadoria, à luz da regra constitucional
que estabelece a solidariedade e o equilíbrio financeiro-atuarial, é a solidez do histórico
contributivo (esforço contributivo ao longo da vida do segurado).

15. Não obstante o aspecto social da Previdência, a ampla discricionariedade
que se atribuía ao legislador para criar benefícios com requisitos pouco rigorosos deve se
submeter a filtragem constitucional, uma vez que a EC 20/1998 explicitou como critério do
sistema previdenciário a preservação do equilíbrio financeiro-atuarial. Há que se adotar
critérios rigorosos – a serem apreciados caso a caso – para que a concessão de benefícios a
segurados com pouquíssimo tempo de contribuição não resulte em burla ao dever
contributivo nem resulte em maus exemplos que possam desincentivar a contribuição desde
cedo de outras tantas pessoas.

16. Nessa linha, há diversos acórdãos da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, a
saber:
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“A FIM DE PRESTIGIAR O PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO E O EQUILÍBRIO FINANCEIRO
E ATUARIAL, A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DA LEI
8.213/1991 DEVE RESTRINGIR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE
DECORRENTE DE DOENÇAS DEGENERATIVAS INERENTES À FAIXA ETÁRIA DE QUEM
SE FILIA OU SE REFILIA AO RGPS TARDIAMENTE (HIPERTENSÃO ARTERIAL,
PROBLEMAS ORTOPÉDICOS ETC), SOB PENA DE PERMITIR QUE A APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ SEJA EMPREGADA PARA BURLAR OS REQUISITOS PARA A
APOSENTADORIA ORDINÁRIA. PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DE QUE A
RESTRIÇÃO PARA O LABOR ERA ANTERIOR À REFILIAÇÃO AO RGPS. PROVIMENTO
DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”

(5ª TR-RJ, recurso 0139844-43.2014.4.02.5153/01, Relator Juiz Iorio Siqueira D’Alessandri
Forti, julgado em 08/03/2016)

“PREVIDENCIÁRIO. PESSOA QUE SE FILIOU AO RGPS AOS 58 ANOS DE IDADE.
RECOLHIMENTO DE APENAS 9 CONTRIBUIÇÕES ANTES DE ENTRAR EM GOZO DE
AUXÍLIO-DOENÇA (SEM CUMPRIR A CARÊNCIA). A ARTROSE É DOENÇA PRÓPRIA DA
IDADE E, PORTANTO, O SEU RECONHECIMENTO NÃO PODE SER SOMADO A
OUTROS FATORES (GRAU DE ESCOLARIDADE, IDADE AVANÇADA ETC) PARA A
CARACTERIZAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. A INTERPRETAÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DA LEI 8.213/1991 DEVE PRESTIGIAR AS
NORMAS QUE ASSEGURAM O PRIMADO DO TRABALHO COMO BASE DA ORDEM
SOCIAL, QUE CONDICIONAM A COBERTURA PREVIDENCIÁRIA AO PRINCÍPIO
CONTRIBUTIVO E QUE IMPÕEM A OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL (ARTS. 193, 195, II, E 201 DA CRFB/1988). RESTRINGE-SE, POR
CONSEQUÊNCIA, A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A QUEM SÓ SE FILIOU AO RGPS
QUANDO JÁ ERA IMINENTE O SURGIMENTO DE RESTRIÇÕES À CAPACIDADE PLENA
PARA O TRABALHO EM FUNÇÃO DE MOLÉSTIAS INERENTES À TERCEIRA IDADE
(ARTS. 42, § 2º E 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991). RECURSO INTERPOSTO
PELO INSS PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”

(5ª TR-RJ, recurso 0003452-96.2014.4.02.5153/01, Relator JF Iorio S. D’Alessandri Forti,
julgado em 07/03/2017)

17. O texto da Lei 8.213/1991 não proíbe a filiação tardia nem exige carência
maior para quem começa a contribuir apenas aos 60 anos ou mais. A aposentadoria por
invalidez (principalmente quando a invalidez decorrer de doenças comuns à faixa etária do
segurado e comuns a grande parte da população brasileira na terceira idade) em favor de
quem se filiou ao regime de Previdência em idade avançada depende de laudo médico-
pericial que ateste a incapacidade total e definitiva. Não há espaço, nessa situação, para
considerações sobre a idade avançada, o baixo nível de instrução e a dificuldade prática
de reinserção do segurado no mercado de trabalho – sob pena de conferir tratamento
privilegiado a quem deliberadamente menos contribuiu.

18. No caso concreto, em consulta ao CNIS (evento35, out2, fl.08/15), verifico
que a autora se re-filiou ao RGPS em 01/08/2017, já aos 57 anos de idade (nascida em
27/12/1959), conforme se depreende do extrato do CNIS abaixo. Insta destacar que os
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recolhimentos efetuados no período de 01/02/2013 a 31/05/2017 foram todos pagos em
22/08/2017 (evento35, out2, fl.11/12).

19. Assim, não há como considerar suas condições pessoais, as quais já
estavam presentes no momento da refiliação, para fins de concessão da aposentadoria
por invalidez.

20. No tocante à Data de Cessação do Benefício (DCB), em que pese o juiz
sentenciante ter fixado a DCB em 20/02/2020 com base no tempo de recuperação estimado
pelo perito judicial, verifico por meio dos laudos apresentados (evento53, laudo2) que tal
prazo não foi suficiente para melhora clínica da segurada. Assim, considerando a gravidade
das patologias psiquiátricas apresentadas pela autora, entendo razoável fixar um prazo de 6
meses para recebimento do benefício de auxílio-doença a contar desse julgado. Acolho o
pedido subsidiário feito em grau de recurso. 

21. O prazo de 6 meses ora fixado tem como base a gravidade da doença
detectada (Episódio depressivo grave com sintomas psicóticos e Esquizofrenia) e o tempo
razoável de resposta do paciente ao tipo de tratamento necessário à recuperação de sua
saúde mental (medicação psicotrópica, psicoterapia e terapia ocupacional), conforme
usualmente se observa em casos análogos ao presente.

22. Desse modo, nos termos do que prescreve o art. 375, do CPC/15, fixo a
DCB em 6 meses a contar da intimação desse julgado. Fica a parte advertida que caso
entenda que persiste seu estado de incapacidade, deverá requerer a prorrogação do seu
benefício administrativamente, no prazo previsto em lei para tanto.
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23. A seguir passo a tecer as seguintes considerações acerca do recurso
apresentado pela autarquia no que diz respeito a condenação em danos morais. Com razão
o INSS. O indeferimento do pedido de concessão de benefício previdenciário na esfera
administrativa não constitui, de plano, ato ilegal por parte da Autarquia hábil à concessão de
dano moral, mesmo quando o Poder Judiciário reconhece, posteriormente, o preenchimento
das condições necessárias para tanto. O INSS, enquanto instância administrativa, responsável
pela análise dos requerimentos, tem atribuição para, aplicando a legislação vigente, concluir
pela concessão ou não do benefício. Da análise do feito, verifico que o INSS realizou perícia
médica administrativa, em 21/01/2013, a qual concluiu que não existem elementos técnicos
que justifiquem a manter o benefício (a segurada não traz laudo médico atual). Apta para
atividades laborativas diversas (vide Laudo SABI - Evento 35, out2, fl.18).  

24. Fato é que, mesmo tendo tal conclusão sido rejeitada em sede judicial, não é
razoável exigir que o INSS conceda ou mantenha o benefício sem prova do preenchimento
dos requisitos legais. Igualmente, quando a autarquia suspeita que o segurado não preenche
os requisitos para a concessão do benefício em razão de incapacidade laboral é dever da
administração apurar se estes estão ou não configurados (múnus público). Além do mais, não
se pode punir a possibilidade de interpretações diversas sobre a extensão da incapacidade
gerada por enfermidades, notadamente dados os avanços em termos de medicação e
tratamentos médicos, cada vez mais eficazes. Somente seria possível falar em direito a
reparação acaso comprovada má-fé do órgão público, o que não é sequer ventilado na
narrativa dos autos. 

25. A tese defendida no recurso está de acordo com a jurisprudência firmada na
TNU que, p. ex., ao julgar o PEDILEF 200851510316411, definiu que “... o mero
indeferimento administrativo de benefício previdenciário não é, por si só, razão para
condenar a Autarquia em dano moral, devendo ser analisada as especificidades do caso
concreto, especialmente a conduta do ente público...” (TNU - PEDILEF 200851510316411.
Relator Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva. Data da Decisão
25/04/2012. Fonte/Data da Publicação: DOU 25/05/2012).

26. Recentemente, quando do julgamento do PEDILEF
00039528120084036306, a TNU reiterou esse entendimento; é o que se infere da conclusão
do voto do Juiz Relator do referido PEDILEF, verbis: “... 12. Pelo exposto, CONHEÇO do
incidente e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para anular o acórdão impugnado,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a finalidade de promover novo
julgamento, com adequação ao entendimento desta TNU, no sentido de que a condenação
em danos morais em virtude do cancelamento de benefício previdenciário demanda a
fundamentação no contexto fático-probatório, não havendo presunção de dano pelas
simples cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser justificada com base
nas provas dos autos. Questão de Ordem 20 deste Colegiado.” (TNU - PEDILEF
00039528120084036306. Rel. Juiz Fernando Moreira Gonçalves. Fonte DOU 18/05/2017).
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27. A sentença pautou a condenação em danos morais supondo que a cessação
do benefício acarreta constrangimento e angústia que interferem intensamente no equilíbrio
psíquico da parte. A fundamentação assim lançada presume o dano pelo simples fato da
cessação do benefício. Não houve análise da conduta do ente público, que foi diretriz fixada
pela TNU no PEDILEF 200851510316411. Houve presunção de dano pela simples cessação
do benefício, sendo que tal diretriz foi rechaçada pela TNU quando do julgamento do
PEDILEF 00039528120084036306.

28. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por dar parcial
provimento ao recurso da autora para prorrogar a DCB do benefício de auxílio-doença para
seis meses a contar da intimação do presente julgado e voto por dar parcial provimento
ao recurso da autarquia para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000638619v6 e do código CRC b44d1876. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008666-75.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRENTE: GLAUCIA SOARES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA (OAB ES010602)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso da autora para prorrogar a DCB do benefício de auxílio-doença para
seis meses a contar da intimação do presente julgado e voto por dar parcial provimento ao
recurso da autarquia para julgar improcedente o pedido de danos morais. Sem condenação em
custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699395v2 e do código CRC a9205650.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002491-62.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual LUCIMAR MONTEIRO DA COSTA
requer a condenação do INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez e sua
eventual majoração de 25% ou restabelecer o auxílio-doença desde a cessação. O MM. Juiz
da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES proferiu sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a cessação,
em 29/12/2017, mantendo o pagamento do benefício até a conclusão do programa de
reabilitação profissional (evento24).

2. O autor interpõe recurso inominado (evento31), no qual afirma que se
encontra total e permanentemente incapaz e faz jus a percepção do benefício de aposentadoria
por invalidez. Alega, ainda, que em razão de sua condição social não possui condições de
disputar no mercado de trabalho. Nesses termos, requer a reforma da r. sentença para
conceder ao recorrente o benefício de aposentadoria por invalidez.

3. A autarquia ofereceu contrarrazões no evento 36.

4. O INSS interpõe recurso inominado (evento38), no qual requer seja afastada
a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do
benefício, possibilitando à autarquia a realização de perícia de elegibilidade, podendo vir o
benefício a ser cessado em caso de inelegibilidade e constatação de recuperação para
atividade habitual em razão de modificação das circunstâncias fáticas após a perícia judicial.
Requer ainda a revogação das multas processuais previamente fixadas ou sua redução, bem
como pugna pela aplicação do INPC como índice de correção monetária, considerando o
Tema 905 do STJ. Por fim, requer seja afastada a condenação de pagamento de benefício de
incapacidade nos períodos em que o autor exerceu atividade laborativa.

5. A parte autora não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada
(evento40).

6. É o Relatório.
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7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos
inominados e passo ao exame do mérito.

VOTO

8. No que se refere ao recurso apresentado pelo autor, a questão controversa
cinge-se à existência ou não de incapacidade definitiva para o trabalho. A Lei n. 8.213/91
exige o cumprimento simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por
incapacidade: a) incapacidade para o trabalho: a.1) total ou parcial em se tratando de auxílio-
doença, admitindo a possibilidade de recuperação; a.2) total e permanente para qualquer
atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez; b) carência de 12 contribuições
mensais (art. 25, I), excetuadas as hipóteses do seu art. 26, II, e; c) qualidade de segurado.

9. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
especialista em Cirurgia Geral, nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. O perito apontou que o autor é portador de sequelas de
traumatismos do membro inferior – CID T 93 (evento14, quesito1). Concluiu que o autor
encontra-se incapacitado de forma parcial e permanente desde 24/12/2016 e considerou
viável a reabilitação profissional para qualquer atividade que não exige esforço físico ou
longa caminhada ou longo período na mesma posição (evento14, observação e quesitos 8,
12, 14 e 16).

10. Em que pese a conclusão do laudo pericial ter reconhecido a incapacidade
parcial e permanente do autor, analisando as suas condições pessoais infiro que as
possibilidades de reabilitação são muito nefastas. Nesse ponto, verifico que o autor nasceu em
01/06/1968 (evento1, certcas5) e conta hoje com 51 anos, idade em que seria possível, em
tese, ter vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades urbanas. Todavia, registro que o
demandante tem baixa escolaridade (3ª série) e que exercia atividade na condição de lavrador,
sendo morador de zona rural do município de Brejetuba/ES - Córrego São José (evento7 -
out1 - fl. 1).

11. Desse modo, entendo que o contexto da gravidade da limitação física do
autor (não pode fazer esforço físico) e o tipo de atividade habitual exercida, de natureza
braçal rural, contribuem para a inexistência da possibilidade concreta de sua reinserção
ao trabalho rural, ainda que ela venha a se submeter à reabilitação. Além disso,
equivocado seria exigir que pessoas que desempenharam trabalho rural por toda vida,
exerçam atividades diversas daquelas que compõe a rotina do labor agrícola, ao passo que
processo efetivo de reabilitação para outros trabalhos demandariam aumento da escolaridade
e a saída do meio rural, não sendo possível exigir dos segurados tamanho sacrifício pessoal. 
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12. Concluo, assim, tendo em vista o enunciado n. 47 da súmula da
jurisprudência da TNU, com base nas condições pessoais do autor que o mesmo faz jus à
concessão da aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade fática de ser
exitosamente reabilitado e obter novo trabalho.

13. Dessa forma, converto o benefício de auxílio-doença concedido na sentença
em aposentadoria por invalidez, a partir da intimação do presente julgado, quando foram
avaliadas as questões pessoais do autor.

14. Em relação ao recurso da autarquia, restou em parte prejudicado,
considerando o benefício de aposentadoria por invalidez ora deferido. No que concerne ao
requerimento para que seja afastada a condenação de pagamento de benefício de incapacidade
nos períodos em que houve o exercício de atividade laborativa, verifico que a matéria
encontra-se suspensa em decorrência de julgamento superior pelo sistema dos recursos
repetitivos. Cadastrada como Tema 1.013 na página de repetitivos no portal do STJ, a questão
submetida a julgamento trata-se da "Possibilidade de recebimento de benefício por
incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda
(auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de
abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o
deferimento do benefício". In casu, observo que a matéria não foi objeto da inicial e da
sentença, não podendo ser apreciada no presente voto em razão da determinação de suspensão
do processamento de todos os processos pendentes. Entretanto, pode o Juízo da Execução
apreciar se incluirá ou não essas parcelas no cálculo dos atrasados, quando houver a solução
para a controvérsia pelo STJ.

15. Quanto à fixação de multa de R$500,00 por dia de atraso para cumprimento
da tutela fixada pelo juízo a quo, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar
sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as
condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de
resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos
últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo,
que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o
pedido subsidiário para que seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (Cem Reais) por dia
de atraso.
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16. Por fim, em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo
assistir razão ao argumento do INSS. Eis as razões. De fato, o STF, na sessão de julgamento
de 20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.

17. Em que pese no Voto do Relator Min. Luiz Fux conste, na proposta de tese,
a indicação do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão tal parte
foi suprimida, de modo que tão-somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo,
considerando, inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da
casa, qual seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no
momento em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza
pagamentos aos seus administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n.
8213/91, que trata especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos
benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do
salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último
reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE". 

18. Essa lógica levou o STJ, em sede de recursos repetitivos, a firmar a Tese
905 no âmbito do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91".

19. Não se pode sequer pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística
do julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o caso concreto, que embasou o referido
julgado, versava sobre benefício assistencial (LOAS), com previsão em lei própria, diversa da
Lei de Benefícios. 
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20. Ressalto, por fim, que a aplicação do INPC para a hipótese dos autos,
inclusive, conta com previsão no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

21. Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e voto por dar parcial
provimento ao recurso do autor para condenar o INSS a converter o benefício previdenciário
de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da intimação do presente
julgamento e voto por dar parcial provimento ao recurso da autarquia para reduzir a multa
por descumprimento fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso, bem como para
fixar como índice de correção a ser observado, em substituição à TR, o INPC. Concedo a
tutela antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por
invalidez no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente voto. Sem condenação
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000632462v3 e do código CRC e3cd4fc4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002491-62.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRENTE: LUCIMAR MONTEIRO DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso do autor para condenar o INSS a converter o benefício previdenciário
de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da intimação do presente
julgamento e voto por dar parcial provimento ao recurso da autarquia para reduzir a multa por
descumprimento fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso, bem como para fixar
como índice de correção a ser observado, em substituição à TR, o INPC. Concedo a tutela
antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez
no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente voto. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699397v2 e do código CRC 1a62e110. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004561-52.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARTA DA CRUZ CORREA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE THIAGO DA ROCHA (OAB ES020776)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder benefício de aposentadoria por
invalidez, com o acréscimo percentual de 25%. Deferiu ainda pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, fixando multa em razão de eventual descumprimento, de R$ 500,00 por dia
de atraso, e correção monetária pelo INPC. Aduz a autarquia que: i) há INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA do juízo para análise de BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE DO
TRABALHO (o Autor almeja o restabelecimento do benefício de APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO, em mensalidade de
recuperação); ii) NÃO há JUSTIFICATIVA DE PENALIDADE para a imposição de
astreintes, SE A AUTARQUIA SEQUER FOI INTIMADA E NÃO OFERECEU
RESISTÊNCIA; iii) o Juízo NÃO estabeleceu no dispositivo da r. Sentença a limitação do 
Título Judicial ao valor de alçada, ao tempo do ajuizamento da Ação, considerando-se o total
das parcelas vencidas e as 12 (DOZE) primeiras parcelas vincendas no curso do Processo, nos
termos dos Enunciados 47 e 65 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 
Requer seja  reconhecida a incompetência absoluta deste douto Juízo, decretando a extinção
do feito sem resolução do mérito (art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº
10.259/2001) ou remetendo os autos para o Juízo Estadual competente. Requer, outrossim, a
restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC. Caso não acolhidas as
pretensões precitadas, requer a exclusão da condenação da multa diária de R$ 500,00, e, que a
limitação ao TETO DO JEF’s na data da propositura da Ação corresponda às parcelas
vencidas anteriores à data do ajuizamento, somadas as DOZE VINCENDAS.

02. MARTA DA CRUZ CORREA interpôs contrarrazões, pela manutenção da
sentença.

03. Em petição (Ev. 41), a autora informa que o INSS não cumpriu
adequadamente a tutela de urgência porque “quando do cumprimento da decisão pelo INSS
(Evento 36) o documento não faz menção ao referido acréscimo”. Aduz ainda que conforme
Histórico de Créditos anexo, visualiza-se que na primeira competência paga integralmente
após o restabelecimento do benefício (05/2020), também não consta os valores a título de
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pagamento do referido acréscimo. Pugna pelo cumprimento da decisão pelo INSS em sua
integralidade com a implantação do acréscimo previsto no caput do art. 45 da Lei nº.
8.213/1991, sobre o valor do benefício de aposentadoria por invalidez da Autora, observando
os termos previstos na Sentença (Ev.41).

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

VOTO

04.  INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.  Aduz o INSS que
a Autora almeja o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de
auxílio de acidente do trabalho. Ao contrário do que alega o INSS, trata-se restabelecimento
de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez que vinha sendo recebido pela
autora desde 29/06/2012 (Evento 7, OUT2, Página 7). Nem nos laudos médicos do INSS
SABI - Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, constam informação de
acidente do trabalho (Evento 7, OUT2 - fls. 10/15). Acresça-se que em relação à
incapacidade, o laudo médico pericial do juízo foi conclusivo no sentido de que a parte autora
é portadora de Episódio Depressivo grave sem sintomas psicóticos e Lumbago com ciática
que a incapacitam de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade
laborativa desde 19/06/2012, sendo que a Perita, em resposta ao quesito 5, afirmou
expressamente que a doença/moléstia NÃO decorre de acidente de trabalho (Ev.12-
LAUDO1 - fl.4). Não se trata, assim, em que pese a nomenclatura utilizada pelo INSS, de
aposentadoria decorrente de acidente de trabalho. Portanto, rejeito a preliminar.

05. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, destaco que sua previsão
está no art. 537 do CPC/2015, sendo possível a sua cominação em face de ente público, e por
isso, não há se falar em ausência de fundamento. Registro ainda que quanto à fixação de valor
a título de astreintes, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar sua
prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as
condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de
resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos
últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. Todavia, em
relação ao valor da multa fixada pelo juiz, mesmo na hipótese, por se tratar de benefício
previdenciário, a multa diária de R$ 500,00 se revela desproporcional, visto que é quase
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metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos benefícios
concedidos, de modo que fixo a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de
atraso.

06. A redução do valor da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), no caso,
deverá incidir a partir do momento em que realmente constatado o não cumprimento pelo
INSS da tutela de urgência em sua integralidade (art. 45 da Lei nº. 8.213/1991), se for o caso. 

07. Inclusive, como na hipótese, em que a autora informa que o INSS não
cumpriu integralmente a decisão judicial, ao deixar de incluir o acréscimo de 25%, previsto
no caput do art. 45 da Lei nº. 8.213/1991, sobre o valor de seu benefício de aposentadoria por
invalidez, deferido em sentença e em tutela de urgência. Não obstante, observo que o INSS
cumpriu a obrigação principal, que é o restabelecimento do benefício de aposentadoria
(Ev.36), em 14/05/2020 (Ev. 26).  Desse modo, verifica-se que a tutela de urgência já foi
parcialmente cumprida. Intime-se o INSS para cumprir na íntegra o determinado em
sentença. 

08. Ressalvo que acaso confirmado que o INSS não inseriu o percentual de 25%
sobre os proventos da autora, os valores a título do acréscimo de 25% e da multa/astreintes,
poderão ser apurados por ocasião da execução do julgado, no juízo de origem. 

09. Por fim, quanto à limitação da execução dos valores atrasados, no limite do
teto aplicado aos juizados federais (60 SM), destaco inicialmente que a autora, por ocasião do
ajuizamento da ação, na petição inicial, renunciou ao excedente que porventura ultrapassar
60 salários-mínimos, para que o processo tramitasse regularmente no juizado (Ev. 1- UNIC1-
fl. 4). 

10. Nesse ponto, cumpre-se mencionar excerto extraído do julgamento do
PEDILEF n. 0500051-74.2016.4.05.9810 (03/04/2018): "A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu
artigo 3º, que compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de valor
até sessenta salários-mínimos. Nas hipóteses em que o pedido visar à condenação da parte ré
ao pagamento de parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa,
para fins de competência do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas
vincendas. Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da mencionada lei, prevê a possibilidade de
expedição de precatório para pagamento do débito, se o valor da execução ultrapassar a
alçada do Juizado Especial Federal. A interpretação sistemática de tais regras excluiu a
aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos Juizados Especiais Federais (cf.
TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU
03/05/2013), uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser objeto de
execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade da renúncia
tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização). (...) A possibilidade de a tramitação processual
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estender-se por intervalo excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo,
implica perda patrimonial significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada
para definição de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando
houve o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas no
valor da causa. Portanto, ressalvada manifestação expressa e clara da parte autora, a
renúncia apresentada, com o intuito de definição de competência dos Juizados Especiais
Federais, somente atinge as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas quando
proposta a ação". 

11. Desse modo a limitação ao quanto a ser executado somente abrange o
montante vencido,  acrescido das 12 prestações vincendas, tendo como parâmetro temporal a
data da propositura da demanda. As parcelas que se vencerem posteriormente não estão
sujeitas a tal limitação. 

12. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS apenas para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a
ser de R$ 100,00. Ainda, para declarar que a limitação da execução do montante vencido ao
teto dos Juizados Especiais Federais apenas se aplica às parcelas vencidas acrescida de 12
vincendas no momento do ajuizamento da ação. Defiro o pedido da autora para que seja
reiterado o cumprimento da tutela de urgência na íntegra (acréscimo de 25%). Intimem-se.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000639989v11 e do código CRC 8b651e52. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004561-52.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARTA DA CRUZ CORREA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE THIAGO DA ROCHA (OAB ES020776)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00. Ainda, para declarar que a
limitação da execução do montante vencido ao teto dos Juizados Especiais Federais apenas se
aplica às parcelas vencidas acrescida de 12 vincendas no momento do ajuizamento da ação.
Defiro o pedido da autora para que seja reiterado o cumprimento da tutela de urgência na
íntegra (acréscimo de 25%). Intimem-se. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo
de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699405v2 e do código CRC 470a0269.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004839-53.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARLENE SOARES MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA (OAB ES019022)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder benefício de
aposentadoria por invalidez. Deferiu ainda pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
fixando multa em razão de eventual descumprimento, de R$ 500,00 por dia de atraso, e
correção monetária pelo INPC. Em suas razões, defende que a fixação de astreintes é nula,
porque ausente de fundamentaçao, e porque o valor não guarda razoabilidade, nem tampouco
se coaduna com a devida consideração à autarquia que sempre cumpriu com suas obrigações
judiciais. Pugna pela anulação da sentença recorrida, no que tange à fixação de multa de R$
500,00, e, caso esta Turma assim não entenda, que seja a sentença recorrida devidamente
reformada, para que a multa seja fixada em um patamar proporcional.

02. O autor interpôs contrarrazões, pela manutenção da multa fixada.

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

VOTO

04. De início, em relação à concessão do benefício o INSS aceita e não se opõe
aos parâmetros fixados na sentença. Impugna apenas o valor da multa fixada.

05. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, destaco que sua previsão
está no art. 537 do CPC/2015, sendo possível a sua cominação em face de ente público, e por
isso não há se falar em nulidade da sentença. Registro ainda que essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve
incidir e de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS
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no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa
Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação do comando judicial, de
modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é razoável prever o
descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que, considerando tratar-
se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que
é quase metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que fixo a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por
dia de atraso.

06. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS apenas para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a
ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000639467v3 e do código CRC cb9829a0.
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RECURSO CÍVEL Nº 5004839-53.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARLENE SOARES MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA (OAB ES019022)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença.
Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado
nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de
origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699411v2 e do código CRC 308bef13. 
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Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003567-24.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GELSON ALVES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder à parte autora benefício de
aposentadoria por invalidez. Deferiu ainda pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
fixando multa em razão de eventual descumprimento, de R$ 500,00 por dia de atraso, e
correção monetaria pelo IPCA-e. Em suas razões, defende que a fixação de astreintes não
guarda razoabilidade, nem tampouco se coaduna com a devida consideração à autarquia que
sempre cumpriu com suas obrigações judiciais. Pugna pela a aplicação do INPC como critério
de correção monetária a partir da vigência da Lei 11.430/2006 e juros de mora, na forma
disciplinada pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97, ainda, pela exclusão da condenação da multa
diária de R$ 500,00, e, que a limitação ao TETO DO JEF’s na data da propositura da Ação
corresponda às parcelas vencidas anteriores à data do ajuizamento, somadas as DOZE
VINCENDAS, nos termos dos Enunciados 47e 65 das Turmas Recursais da Seção Judiciária
do Estado do Rio de Janeiro ["O somatório das prestações vencidas até a data do
ajuizamento da ação, acrescido de 12 prestações vincendas, fica limitado a 60 salários
mínimos. Se aquele somatório tiver atingido 60 salários mínimos, a acumulação de novas
parcelas a esse montante inicialmente definido somente se dará em relação às prestações que
se vencerem a partir de um ano a contar da data do ajuizamento "(TRF4,IRDR 5033207-
91.2016.4.04.0000, Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère, acórdão publicado em
04/05/2017)]. 

02. A parte autora não apresentou contrarrazões (Eventos 31-33).

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

VOTO

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

06. Os juros fixados na sentença estão de acordo com o entendimento desta
Relatoria. Em relação à correção monetária, com razão o recorrente INSS. O STF asseverou,
no RE 870.947/SE, que a TR revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Por outro lado, em recente julgamento proferido nos autos do REsp 1.495.144
vinculado ao tema 905 (transitado em julgado em 06/02/2020), o STJ definiu o INPC como
índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações judiciais de natureza
previdenciária, a saber:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).

07. Quanto à limitação da execução dos valores atrasados,
no limite do teto aplicado aos juizados federais (60 SM), destaco que o autor, por ocasião do
ajuizamento da açao, já renunciou ao excedente que porventura ultrapassar 60 salários-
mínimos, para que o processo tramitasse regularmente no juizado (Ev. 1- PROC 2- fl.3). 
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08. Porém, cumpre mencionar excerto extraído do julgamento do PEDILEF n.
0500051-74.2016.4.05.9810 (03/04/2018): "A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu artigo 3º, que
compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de valor até sessenta
salários-mínimos. Nas hipóteses em que o pedido visar à condenação da parte ré ao
pagamento de parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa, para
fins de competência do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas
vincendas. Por sua vez, o §4º, do artigo 17, da mencionada lei, prevê a possibilidade de
expedição de precatório para pagamento do débito, se o valor da execução ultrapassar a
alçada do Juizado Especial Federal. A interpretação sistemática de tais regras excluiu a
aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos Juizados Especiais Federais (cf.
TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, DOU
03/05/2013), uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos pode ser objeto de
execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade da renúncia
tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da jurisprudência da
Turma Nacional de Uniformização). (...) A possibilidade de a tramitação processual
estender-se por intervalo excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo,
implica perda patrimonial significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada
para definição de competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando
houve o ajuizamento da demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas
no valor da causa. Portanto, ressalvada manifestação expressa e clara da parte autora, a
renúncia apresentada, com o intuito de definição de competência dos Juizados Especiais
Federais, somente atinge as parcelas vencidas somadas a doze parcelas vincendas quando
proposta a ação". (grifei)

09. Desse modo a limitação ao quanto a ser executado abrange o montante
vencido,  acrescido das 12 prestações vincendas, tendo como parâmetro temporal a data da
propositura da demanda. As parcelas que se vencerem posteriormente não estão sujeitas a tal
limitação. 

10. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS apenas para: i) reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa
a ser de R$ 100,00; ii) determinar como índice de correção monetária sobre verbas
previdenciárias o INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Ainda, para declarar que a limitação da execução do
montante vencido ao teto dos Juizados Especiais Federais se aplica às parcelas vencidas
acrescida de 12 vincendas no momento do ajuizamento da ação. No mais, mantida a sentença.
Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado
nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de
origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000626028v5 e do código CRC 1b94e434.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003567-24.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: GELSON ALVES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para: i) reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00; ii) determinar como índice de
correção monetária sobre verbas previdenciárias o INPC, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Ainda, para
declarar que a limitação da execução do montante vencido ao teto dos Juizados Especiais
Federais se aplica às parcelas vencidas acrescida de 12 vincendas no momento do
ajuizamento da ação. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699417v2 e do código CRC 15241b04. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003896-36.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: PEDRO ARNALDO ABILIO CEREZA (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder/restabelecer à parte autora
benefício de auxílio-doença. Deferiu ainda pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
fixando multa em razão de eventual descumprimento, de R$ 500,00 por dia de atraso, e
correção monetária pelo IPCA-e. Em suas razões, defende que a fixação de astreintes não
guarda razoabilidade, nem tampouco se coaduna com a devida consideração à autarquia que
sempre cumpriu com suas obrigações judiciais. Pugna pela a aplicação do INPC como critério
de correção monetária a partir da vigência da Lei 11.430/2006 e juros de mora, na forma
disciplinada pelo artigo 1º-F da Lei 9.494/97, ainda, pela exclusão da condenação da multa
diária de R$ 500,00, ou, subsidiariamente, que seja reduzida para R$ 50,00/dia, limitada a no
máximo R$ 1.000,00 (mil reais).

02. A parte autora apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

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

VOTO

04. De início, em relação à concessão do benefício o INSS aceita e não se opõe
aos parâmetros fixados na sentença. Impugna apenas o valor da multa fixada e o índice de
correção (IPCA-E). 

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

06. Os juros fixados na sentença estão de acordo com o entendimento desta
Relatoria. Em relação à correção monetária, com razão o recorrente INSS. O STF asseverou,
no RE 870.947/SE, que a TR revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Por outro lado, em recente julgamento proferido nos autos do REsp 1.495.144
vinculado ao tema 905 (transitado em julgado em 06/02/2020), o STJ definiu o INPC como
índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações judiciais de natureza
previdenciária, a saber:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).

07. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
INSS para: i) reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser
de R$ 100,00; ii) determinar como índice de correção monetária sobre verbas previdenciárias
o INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas
e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000626049v2 e do código CRC 6a402bab. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003896-36.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: PEDRO ARNALDO ABILIO CEREZA (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para: i) reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00; ii) determinar como índice de
correção monetária sobre verbas previdenciárias o INPC, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. No mais,
mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos
termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem
os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 08 de julho de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000699421v2 e do código CRC bd8010cd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 8/7/2020, às 19:13:48 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013515-56.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO: ERILDO PINTO (OAB ES004621)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

01. RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA impetra mandado de segurança, com
requerimento para concessão de liminar, contra decisão do MM. Juiz Federal do 2º Juizado
Especial Federal, proferida nos autos n. º. 0037428-44.2016.4.02.5050, que manteve o trânsito
em julgado do feito e a extinção da fase de execução, não permitindo a execução de valor
complementar a título de diferença de correção monetária, ressaltando a possibilidade de o autor
buscar a diferença em sede de nova ação. Argumenta, em síntese, que a decisão viola diretamente
o quanto firmado pelo STF no tema 810 de repercussão geral, que reputou inconstitucional o
manejo da TR como índice de correção monetária. 

02. Decisão monocrática deferindo o pedido liminar para suspender o ato
coator (Evento 3).

03. Manifestação do MPF pelo prosseguimento normal do feito (Evento 8). 

04. É o relatório. Passo ao exame do seu mérito.

 

VOTO

05. As condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no Evento
3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir
o mérito do presente mandamus. Eis os termos lançados:

Ultrapassadas as questões processuais, passo à análise da medida liminar. Para sua concessão,
em sede de Mandado de Segurança, faz-se necessária a presença de dois requisitos,
concomitantemente: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Passo à análise do primeiro.

Na decisão ora impetrada considerou-se que, em que pese tenha o STF julgado inconstitucional a
aplicação da TR para fins de correção monetária, por tal declaração ter se dado após o trânsito
em julgado da ação originária, a matéria somente poderia ser revisitada em sede de ação
rescisória. Porém, como, por força de lei, não é possível o manejo de tal ação pelo rito dos
Juizados Especiais, não haveria como modificar o índice firmado pela coisa julgada, sendo
necessário o ajuizamento de "nova ação". 
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Em que pese a argumentação, entendo que não é a mais acertada. Explico. Da análise da Sentença
que decidiu o mérito verifico que a informação acerca do índice de correção monetária a ser
utilizado não foi objeto da controvérsia, nem adveio de fundamentação específica, tendo sido
estabelecido, na parte dispositiva, como consectário obrigatório da condenação, nos termos do
artigo 491 do CPC.

Todavia, nessa qualidade, em se tratando de índice de correção monetária, é firme a
jurisprudência pátria no sentido de que não haveria coisa julgada (imutabilidade), uma vez que,
por incidir ao longo de determinado lapso temporal, tal incidência renova-se mês a mês, estando
sujeita à superveniência de lei nova que estabeleça índice diverso daquele inicialmente fixado.
Assim, conclui-se que a lei nova superveniente que altere o índice de correção monetária deve ser
aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o
trânsito em julgado e estejam ainda em fase de execução. 

Nesse sentido destaco julgado do STJ - REsp 1.571.133, em que, por restou reiterado o
posicionamento da Corte acerca da viabilidade de modificação de juros e correção monetária
ainda que fixados de modo diverso em Sentença transitada em julgado. Afirmou-se por ocasião
do julgamento dos embargos de declaração que: "a lei nova superveniente que altera o regime dos
juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive
aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução,inexistindo ofensa à
coisa julgada". Ressalto que em referido feito entendeu-se justamente pela necessidade de
modificação dos consectários da execução em razão do julgamento firmado pelo STF no tema
810. 

Fato é que, da mesma forma que a incidência de lei nova implica observância imediata quanto à
incidência de novo índice de correção monetária estabelecido, a declaração
de inconstitucionalidade desse índice também importa sua imediata extirpação com aplicação do
índice então previsto antes da modificação legislativa. Trata-se, inclusive, de efeito repristinatório
permitido pelo ordenamento jurídico.

Veja que, na hipótese dos autos, assim que intimado da determinação de suspensão do feito em
razão do envio de competente requisitório, o autor pugnou pelo pagamento dos valores devidos a
título de diferença na aplicação do índice de correção monetária, por força do novo entendimento
firmado pelo STF. O processo, portanto, ainda se encontrava em fase de execução, de modo que
possível a pretensão complementar perquirida pelo autor.

Ressalto, inclusive que, em um primeiro momento, o próprio magistrado processante determinou
fosse intimada a parte contrária para apresentar cálculos da diferença em razão de alteração do
índice de correção monetária, com posterior envio de requisitório para pagamento do valor
complementar.

Entendo que a pretensão do autor é legítima, restando configurado, portanto, o fumus boni iuris.

De outra ponta, o periculum in mora se verifica em razão do risco de perecimento do direito, uma
vez que já determinada, em decisão, a baixa e arquivamento dos autos. 

Sendo assim, DEFIRO A LIMINAR requerida para suspender o ato coator até o julgamento
definitivo deste mandado de segurança.
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06. Da análise do feito de origem verifico que ele se encontra baixado e remetido ao
arquivo (Evento 101). Tal fato não representa óbice ao prosseguimento da expedição de
requisitório complementar, tal qual pretendido pelo Impetrante, cabendo ao juízo o
desarquivamento do processo para as devidas providências.

07. Assim sendo VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a
liminar deferida para afastar em definitivo o ato coator (decisão que homologou os cálculos da
parte executada - Evento 96 do feito originario), prosseguindo-se no feito com a expedição de
requisitório complementar tal qual já determinado no Evento 89 do feito de origem. Sem custas.
Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei n.
12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000720147v3 e do código CRC f47d8c20. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:58 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013515-56.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
IMPETRANTE: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA
ADVOGADO: ERILDO PINTO (OAB ES004621)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER A
SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida para afastar em definitivo o ato coator (decisão
que homologou os cálculos da parte executada - Evento 96 do feito originario), prosseguindo-se
no feito com a expedição de requisitório complementar tal qual já determinado no Evento 89 do
feito de origem. Sem custas. Da mesma forma sem condenação em honorários advocatícios, nos
termos do artigo 25 da Lei n. 12016/09. Com o trânsito em julgado arquivem-se, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795806v2 e do código CRC 3b1d4302. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:58 
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PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0034035-77.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
AUTOR: JOSE FRANCISCO VALADAO
ADVOGADO: EVERALDO MARTINUZZO DE OLIVEIRA (OAB ES016750)

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

1.Trata-se de QUESTÃO DE ORDEM a ser submetida a 2ª Turma Recursal,
provocada pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que considerou
verossímil a arguição de erro material suscitada pelo INSS quando do cumprimento do comando
judicial, e, devolveu o processo para esta Turma Recursal revisar eventual erro material do
acórdão, quanto ao somatório do tempo de contribuição para fins de concessão da aposentadoria
por tempo de contribuição, mediante utilização de recolhimentos do segurado pela LC 123/2006
(Ev.77).

2.  Na fase de cumprimento da sentença, o INSS apontou "Possibilidade de erro
material, sinalizado pelo sistema de benefícios a cerca dos carnês computados na sentença
judicial com indicativo de contribuição com base na Lei Complementar 123/2006 (11% do
salário-mínimo), SMJ não sendo computáveis para efeito de aposentadoria por tempo de
contribuição ou CTC". (Ev.63-OFICIO1)

3. Instado a se manifestar, o autor insistiu na manutenção do julgado (Ev.75).

É o relatado.

VOTO

4. Inicialmente, como questão de ordem, reposiciono a esta 2ª Turma Recursal, o
Julgamento do Recurso Inominado interposto pelo autor (Ev.30), ao qual dei provimento, para
reconhecer tempo rural e, mediante reafirmação da DER para 24/09/2018, com aproveitamento
das contribuições vertidas entre abr//2017 a set/2018, fosse concedido em favor do autor JOSE
FRANCISCO VALADAO, benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Também deferi
a tutela antecipada para determinar ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente julgado. (Ev.
55) 

4. Porém, o INSS demonstrou que, em várias competências,  o autor recolheu suas
contribuições na forma da LC 123/2006, a saber: dez/2009 a fev/2010; fev/2017 a mai/2019
(Ev.63 -OFIC1 e ANEXO3). O autor não controverteu tal fato, que, aliás, pode ser confirmado
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em consulta ao seu CNIS. Importa reconhecer que recolhimentos realizados pelo segurado com
base em alíquota reduzida de 11% sobre o salário mínimo, na forma da Lei Complementar
123/2006, não podem ser computados para concessão de benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição ( Art. 199-A. do Decreto nº 3.048/99, instituído pelo Decreto nº 6.042/2007).
Outrossim, para as demais espécies de aposentadoria o autor ainda não preenche os requisitos
necessários.

5. Em resumo, reconheço que o Voto incorreu em erro ao não observar que os
recolhimentos realizados pelo autor o foram na forma simplificada e não podem ser considerados
para efeitos de aposentadoria por tempo de contribuição. Com efeito,  o autor não faz jus à
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nem na DER original
(04/2017), nem mediante reafirmação da DER na atualidade.

6. Ressalvo ao autor, que conforme informação extraída diretamente do site do
INSS (https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/calculo-da-guia-da-previdencia-social-
gps/plano-simplificado-de-previdencia-social/), publicado 11 de Maio de 2017 10:47, última
modificação 26 de dezembro de 2017 12:54, se houver interesse em contar como tempo de
contribuição os períodos em que promoveu os recolhimentos pelo plano simplificados com base
na Lei Complementar 123/2006 (11% do salário-mínimo), poderá buscar na via administrativa, a
complementação da contribuição mensal, mediante o recolhimento complementar sobre o valor
do salário mínimo que serviu de base para o recolhimento, acrescido de juros moratórios (o
cálculo desta diferença e a geração da guia para pagamento somente será possível em uma das
Agências da Previdência Social).   

7. Pelo exposto, Voto por por manter a sentença em sua integralidade, bem como o
Voto tão só na parte que determinou ao INSS incluir nos assentamentos do autor o tempo de labor
rural na condição de segurado especial, períodos de 01/01/1979 a 30/05/1979, 02/07/1980 a
05/05/1982 e 11/07/1985 a 09/05/1988. REVOGO O COMANDO AO INSS DE
IMPLEMENTAR BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
REVOGO TAMBÉM A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Intimem-se. Decorrido o
prazo, remetam-se os autos ao juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000752967v4 e do código CRC 7d920b8f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:19 
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PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 0034035-77.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
AUTOR: JOSE FRANCISCO VALADAO
ADVOGADO: EVERALDO MARTINUZZO DE OLIVEIRA (OAB ES016750)

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, por manter a
sentença em sua integralidade, bem como o Voto tão só na parte que determinou ao INSS incluir
nos assentamentos do autor o tempo de labor rural na condição de segurado especial, períodos de
01/01/1979 a 30/05/1979, 02/07/1980 a 05/05/1982 e 11/07/1985 a 09/05/1988. REVOGO O
COMANDO AO INSS DE IMPLEMENTAR BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVOGO TAMBÉM A TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA. Intimem-se. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao juizado de origem, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796672v2 e do código CRC 008d2f8c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014611-43.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDSON GOMES DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA (OAB ES013542)
ADVOGADO: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA (OAB ES008453)

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

RELATÓRIO

1. EDSON GOMES DA COSTA interpôs recurso inominado contra sentença
proferida pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar o INSS a incorporar o adicional de 25% por necessidade de
assistência permanente de terceiros na renda mensal da aposentadoria por invalidez NB
32/605.365.897-2 desde 29/10/2019. Aduz o recorrente que desde a data da concessão da
aposentadoria (2013), já necessitava de cuidados permanentes de terceiros, o que comprovou
através de laudos de médicos da época e do próprio SABI de 05/02/2011 (NB 540.041.388-5),
com incapacidade laborativa já existente e necessidade de ajuda de terceiros. Postula a reforma
da sentença para que o termo inicial do acréscimo de 25% no benefício de aposentadoria por
invalidez NB 32/605.365.897-2, seja a data do início da concessão da aposentadoria por invalidez
em 15/08/2013, com o pagamento das parcelas vencidas (retroativo). 

2. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso
do autor.

3. É o Relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso inominado e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

4. A sentença não concedeu ao autor o acréscimo de 25% desde a data da concessão
de sua aposentadoria por invalidez (15/08/2013), mas, apenas a contar de 29/10/2019, data da
realização do exame pericial, que confirmou a necessidade de assistência permanente de terceiros
(Ev. 30-LAUDO1). 

5. O laudo pericial (Ev. 30-LAUDO1) foi realizado em 29/10/2019, por médica
perita nomeada, devidamente qualificada em psiquiatria para examinar a patologia que o
recorrente alega ser portador, qual seja, Transtorno Esquizoafetivo (quesito1). A especialista
confirmou a incapacidade definitiva do autor, e atestou que o segurado necessita de ajuda de
terceiros para se cuidar em atividades cotidianas como comer, vestir-se, urinar e tomar banho
(quesito2), além de não poder sair sozinho de casa (quesito 3), e ainda necessitar de atenção ou
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vigilância permanente de outra pessoa, pois não deve ser deixado sozinho (quesito4) . A perita ,
porém, não soube informar no laudo pericial desde quando existe essa necessidade permanente de
terceiros (quesito 5).

6. A questão controvertida nos autos cinge-se exatamente ao termo inicial do
adicional de 25% (art. 45 da Lei nº 8.213/91). A parte autora alega que faz jus ao adicional de
25% no benefício desde a data da concessão de sua aposentadoria por invalidez (15/08/2013),
quando constatado que, em razão de sofrer de Transtorno Esquizoafetivo, já era totalmente
incapacitado para o trabalho, e também já dependia da assistência permanente de terceiros,
conforme laudos médicos de internação e SABI’s. 

7. Assiste razão ao autor. Em análise do conjunto probatório, em especial o laudo
médico da Prefeitura Municipal de Saúde de Vila Velha (Ev. 31- LAUDO2), noto que no ano de
2011, já havia a expressa indicação de necessidade de acompanhante, em razão das patologias
indicadas na CID F20-8 que é exatamente Outras esquizofrenias e CID F30-2 mania com
sintomas psicóticos. Ou seja, além de ser a mesma doença que justificou sua aposentadoria por
invalidez em 2013, e vem sendo objeto dos SAB´s desde fev/2011, com reconhecimento de
incapacidade pelo INSS  (Ev. 13- OUT2- fls. 30, 32/33), já se havia ventilado em 2011, a
necessidade de acompanhante para o autor. Outrossim, ao que tudo demonstra, não houve
agravamento que justificasse que o adicional fosse pago somente a partir de 2019 (data do laudo
pericial). Ou seja, o quadro de saúde do autor em 2019 é o mesmo de quando obteve sua
aposentadoria por invalidez em 2013. 

8. Ressalvo que cabe ao INSS, até mesmo na perícia administrativa que concede a
aposentadoria por invalidez, avaliar a necessidade de assistência de terceiros e conceder o
benefício independentemente de pedido específico nesse sentido, conforme novo entendimento
da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASSISTÊNCIA NÃO
EVENTUAL DE TERCEIROS. ADICIONAL DE 25%. TERMO A QUO DO INÍCIO
DA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. PERÍCIA MÉDICA DO REQUERIMENTO
ORIGINÁRIO QUE DEVERIA MENCIONAR NECESSIDADE NÃO EVENTUAL
DE TERCEIROS QUANDO DE SUA REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
PRÉVIO REQUERIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DA TNU. IN Nº
45/2010. INCIDENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TNU, PEDILEF
50090847420134047100, Relator JUIZ FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA
CARRÁ, DOU 10/07/2015 páginas 193/290).

9. A TNU, fixou a tese no sentido de que “ o acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) à aposentadoria por invalidez é devido, independentemente do requerimento
administrativo, desde a concessão do benefício, se verificada, na época, a
necessidade de auxílio permanente de terceiros.” (TNU, PEDILEF
50090847420134047100, Relator JUIZ FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMARA
CARRÁ, DOU 10/07/2015 páginas 193/290). 
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10. Recentemente, reafirmou-se a tese supra exposta ao destacar que “o referido
acréscimo, em geral desconhecido pela maioria dos segurados, incidente sobre o valor da
aposentadoria por invalidez decorre de lei, sendo dever da autarquia previdenciária acrescentá-
lo de ofício, já no ato da concessão do referido benefício, quando detectada pela sua própria
perícia a necessidade de auxílio permanente.” (TNU - Pedido: 00015213020164013823, Relator:
MINISTRO RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/11/2017, TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 07/11/2017). Portanto, devido o acrescimo de 25%
(art. 45 da Lei nº 8.213/91), desde a data de concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.

11. Quanto à limitação da execução dos valores atrasados, no limite do teto aplicado
aos juizados federais (60 SM), cumpre mencionar excerto extraído do julgamento do PEDILEF n.
0500051-74.2016.4.05.9810 (03/04/2018): "A Lei n. 10.259/01 dispõe, em seu artigo 3º, que
compete ao Juizado Especial Federal Cível processar e julgar causas de valor até sessenta
salários-mínimos. Nas hipóteses em que o pedido visar à condenação da parte ré ao pagamento de
parcelas vincendas sem prazo determinado, a fixação do valor da causa, para fins de competência
do Juizado Especial, deverá considerar a soma de doze parcelas vincendas. Por sua vez, o §4º, do
artigo 17, da mencionada lei, prevê a possibilidade de expedição de precatório para pagamento do
débito, se o valor da execução ultrapassar a alçada do Juizado Especial Federal. A interpretação
sistemática de tais regras excluiu a aplicação do art. 39, da Lei n. 9.099/95, do âmbito dos
Juizados Especiais Federais (cf. TNU, PEDILEF 200471500085030, Rel. Juiz Federal Herculano
Martins Nacif, DOU 03/05/2013), uma vez que a quantia que sobeja sessenta salários-mínimos
pode ser objeto de execução por meio de expedição de precatório, o que afasta a admissibilidade
da renúncia tácita para definição de competência (enunciado n. 17, da súmula da jurisprudência
da Turma Nacional de Uniformização). (...) A possibilidade de a tramitação processual estender-
se por intervalo excessivo, além de comprometer a razoável duração do processo, implica perda
patrimonial significativa ao credor, caso o conteúdo da renúncia apresentada para definição de
competência abrangesse valor superior às prestações vencidas, quando houve o ajuizamento da
demanda, acrescidas das doze prestações vincendas computadas no valor da causa. Portanto,
ressalvada manifestação expressa e clara da parte autora, a renúncia apresentada, com o intuito de
definição de competência dos Juizados Especiais Federais, somente atinge as parcelas vencidas
somadas a doze parcelas vincendas quando proposta a ação". 

12. Desse modo a limitação ao quanto a ser executado somente abrange o montante
vencido,  acrescido das 12 prestações vincendas, tendo como parâmetro temporal a data da
propositura da demanda. As parcelas que se vencerem posteriormente não estão sujeitas a tal
limitação. 

13. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso do autor, a fim de
condenar o INSS a pagar o adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez desde a DIB
15/08/2013 (Ev. 1- OUT8), tudo calculado conforme manual de cálculos da Justiça Federal, e
observada a prescrição quinquenal. Declaro que a limitação da execução do montante vencido ao
teto dos Juizados Especiais Federais apenas se aplica às parcelas vencidas acrescida de 12
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vincendas no momento do ajuizamento da ação. Sentença reformada. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000720422v5 e do código CRC ec48534b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014611-43.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDSON GOMES DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: LIDIANE ZUMACH LEMOS PEREIRA (OAB ES013542)
ADVOGADO: DULCINEIA ZUMACH LEMOS PEREIRA (OAB ES008453)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar provimento
ao recurso do autor, a fim de condenar o INSS a pagar o adicional de 25% sobre a aposentadoria
por invalidez desde a DIB 15/08/2013 (Ev. 1- OUT8), tudo calculado conforme manual de
cálculos da Justiça Federal, e observada a prescrição quinquenal. Declaro que a limitação da
execução do montante vencido ao teto dos Juizados Especiais Federais apenas se aplica às
parcelas vencidas acrescida de 12 vincendas no momento do ajuizamento da ação. Sentença
reformada. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796406v2 e do código CRC 9fa7afa4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001480-86.2019.4.02.5005/ES

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de Acórdão que
manteve a sentença que reconheceu o direito da embargante à aposentadoria por tempo de
contribuição com 39 anos, 01 mês e 15 dias de tempo de contribuição (tempo rural e especial), 
mas, negou provimento ao recurso da autora para enquadrar tempo rural dos 12 anos até o
casamento. Assevera que há omissão no voto quanto ao não reconhecimento da atividade rural da
autora dos 16 anos até seu casamento (19/04/1977 a 24/07/1981), sob o fundamento de que não
há qualquer outro documento entre 1961 a 1980, além da escritura de 1961 do proprietário da
terra, que indique ter o pai da autora ou sua família se mantido no labor rural. Na oportunidade,
anexou aos embargos de declaração, INFBEN dos genitores, que comprova que ambos se
aposentaram na condição de trabalhadores rurais. Postula seja sanada a contradição contida no
acórdão, para que seja reconhecido o período de 19/04/1977 a 24/07/1981 como de atividade
rural, em regime de economia familiar.

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

VOTO

03. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC. Em que pese o argumentado pela parte
autora não verifico a existência da omissão apontada. 

04. No voto, o período de 1973 (12 anos) a 1981 (casamento) não foi reconhecido
como de labor rural, porque a própria autora em seu depoimento pessoal disse só ter ido para
“roça” a contar dos 16 ou 17 anos e, porque não foi apresentado nenhum documento de seus pais
que os vinculasse à roça entre 1973 a 1981, seja administrativa ou judicialmente. O único
documento apresentado pela autora foi a Escritura de Compra e Venda (evento 7 – PROCADM1
- fl. 42/43), datada de 1961, de imóvel rural de terceiro - Sr. Rodolfo Frederico Hermann Haese,
que de acordo com as testemunhas seria o patrão do pai da autora e do marido da autora. Porém,
ressalvo, esse é o único documento de “terceiro” e muito anterior ao período de 1973 a 1981. Até
então,  não havia qualquer informação de que os pais da autora eram aposentados por idade rural.
 Veja-se:
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"3. RECURSO DA AUTORA: TEMPO RURAL DE 19/04/1973 a 24/07/1981 (a
contar dos 12 anos de idade). O juiz sentenciante reconheceu o tempo de labor
rural exercido pela autora em regime de economia familiar a contar da celebração
de seu matrimônio, em 25/07/1981 até 31/07/1991 (10 anos 06 dias), quando a
autora deixou o campo para exercer atividades urbanas em Colatina/ES. Antes do
casamento, considerou que “o acervo probatório encontra-se lacunoso quanto ao
início de prova material”. Asseverou ainda, que não há nenhum documento que
sirva de início de prova material quanto à vinculação do pai da autora (Arlindo) ao
meio rural, apenas  em nome do marido da autora, como carteira do sindicato de
trabalhadores rurais com admissão em 1980, e certidão de casamento em
25/07/1981, figurando o marido como lavrador. Então averbou o tempo rural a
contar do matrimônio até a data em que a autora disse ter saído da roça para
morar em Colatina/ES.

4. A autora nasceu em 19/04/1961. Em oitiva ao depoimento pessoal da autora em
juízo, constatei que a autora disse expressamente que só começou a laborar na
roça aos 16/17 anos de idade ou seja, em 19/04/1977/1978 . Em sentença consta
transcrição do depoimento da autora neste particular: a família da autora era de 6
filhos, e todos iam para a roça, e os irmãos começaram por volta de 11 ou 12 anos;
autora começou mais tarde, aos 16 anos, porque era muito frágil (“miudinha”). Tal
alegação, por si só, já descarta a averbação desde os doze anos de idade (ou desde 
19/04/1973). 

5. Além, disso, em que pese constar no processo a Escritura de Compra e Venda
(evento 7 – PROCADM1 - fl. 42/43), datada de 1961, do imóvel rural do Sr.
Rodolfo Frederico Hermann Haese, que segundo as testemunhas ouvidas em juízo,
era a propriedade do patrão do genitor da Recorrente, realmente não há qualquer
outro documento entre 1961 a 1980 que indique ter o pai da autora ou sua família
se mantido no labor rural. Ressalvo que a prova testemunhal apenas disse que o
pai da autora era meeiro do Sr. Rodolfo Frederico Hermann Haese, e, a única
prova material considerada para tanto, foi a escritura de 1961 do proprietário da
terra. 

6. Não por outra razão, em sede administrativa, não foi homologado nenhum
período em favor da autora, diante da insuficiência de prova documental,
sobretudo antes de se casar (Ev. 7- PROCADM2- fl. 27). De fato, a única prova
material da autora, de que laborou no campo, é sua certidão de casamento em
25/07/1981, que consta seu marido como lavrador. Portanto, nada a prover,
porquanto não há previsão de extensão de benefícios rurícolas aos cônjuges, antes
do casamento."

05. Ora, somente após a prolação do Voto, vem a autora informar que seus pais são
aposentados por idade rural: o pai em 1989 e a mãe em 1993 (Ev.104-INFOBEN). Mas, toda a
prova apresentada para comprovar a atividade rural, inclusive na condição de solteira, tanto na
via judicial, como administrativa pela autora, em verdade, deu-se com a documentação do marido
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- Sr Natanael (Vide decisão administrativa - Ev. 1- PROCADM11- fl. 3 e Ev. 1- PROCADM13-
fl.12, 18/19). A autora não juntou nem mesmo documento (histórico escolar) de onde cursou o
ensino fundamental antes de se casar (Ev. 1- PROCADM9- fl.10), que serviria de indício de que
realmente morava com os pais na roça. Aliás, nem o endereço dos pais entre 1973 a 1981, consta
dos autos. Logo, no contexto dos autos, ainda que os pais da autora tenham se aposentado  com
rurais, o que só agora, na via recursal dos embargos, foi informado pela autora, não tem o condão
de alterar o entendimento da sentença ou do Voto, no sentido de reconhecer labor rural pela
autora dos 16/17 anos até seu casamento (1981). 

 06. As novas informações, dado todo o contexto e documentos dos autos, não se
prestam a infirmar o quanto decidido, que fundamentou a negativa de enquadramento do período
dos 16/17 anos de idade até o casamento (1981), ante a ausência completa de apresentação de
documento em nome dos genitores em momento oportuno (antes da sentença de origem), a
vincular ou caracterizar o regime de economia familiar da autora, antes de se casar. 

07. O conhecimento e o provimento de mérito às alegações apresentadas como
defesa somente em sede de embargos de declaração após o julgamento do recurso inominado, e
que não se caracterizam fato novo, caracterizam grave ofensa aos princípios do Devido Processo
Legal e o do Contraditório.

08. Posto isso, voto por conhecer dos Embargos de Declaração e, no mérito, negar-
lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000726954v7 e do código CRC ba80d6b8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001480-86.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ZELINDA PECCI SOARES (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795638v2 e do código CRC 53eb3007. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005110-62.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ELZA HELENA LIMA DE MELO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou procedente o pedido do autor,
para implantar o benefício de aposentadoria especial na DER (03/12/2009), mediante
reconhecimento como especial do período de 01/11/1982 a 03/12/2009 (AGENTES
BIOLÓGICOS). Concedeu ainda tutela provisória de urgência, devendo o benefício de
aposentadoria ser implantado e comprovada sua implantação no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais). POSTULA seja reformada a sentença para: a) aumentar o prazo para cumprir
a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o prazo seja contado em DIAS ÚTEIS; e
ainda b) REVOGAR AS MULTAS PROCESSUAIS previamente cominadas, ante a ausência de
MÁ-FÉ ou ARBITRARIEDADE da Autarquia Previdenciária; c ) na remota hipótese de
manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus valores para o montante
adequado (e.g. R$ 50,00) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 -
quinhentos reais).

02. ELZA HELENA LIMA DE MELO apresentou contrarrazões, e OFERECEU
CONTRA-PROPOSTA DE ACORDO, no sentido de que haja redução das astreintes para
R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo, R$1.000. 

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo ao
exame do seu mérito.

VOTO

03. O INSS só impugnou a sentença quanto ao valor da multa aplicada no caso de
descumprimento da tutela de urgência e o prazo de 30 dias dias corridos fixados na sentença. Em
que pese a parte recorrida tenha apresentado contraproposta, a mesma não atende a postulação do
INSS. Portanto, prevalece o interesse de agir do INSS.

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

05. Quanto à contagem do prazo de 30 dias corridos para implementar a tutela de
urgência, estabelecidos na sentença, destaco que o prazo para cumprimento de ordem judicial,
conquanto não se suspenda, por se tratar de verba alimentar, deve ser contado em dias úteis
(desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que trata dos
prazos processuais e sua contagem em dias úteis, observado ainda o início da contagem de
prazo de acordo com a modalidade de intimação feita pelo sistema eproc. Caso a APSADJ
não cumpra a determinação no prazo estipulado, ora esclarecido que é contado em dias úteis, será
apurado o valor da multa após o trânsito em julgado.

06. Quanto a aumentar para 45 dias úteis o prazo para o INSS cumprir a tutela de
urgência, nos termos do art.41-A da Lei nº 8.213/91, nada a prover. A própria contagem do
prazo de 30 dias úteis, por si só, já iguala ou supera os 45 dias, e é mais que razoável para o INSS
cumprir sua obrigação de implantar o benefício previdenciário deferido em sentença. 

07. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS
tão-somente para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser
de R$ 100,00 e esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de urgência é contado em 30
dias úteis da intimação da APSADJ, observado o início da contagem de prazo de acordo com a
modalidade de intimação feita pelo sistema eproc. No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das
Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 
 
 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000675854v3 e do código CRC 06c7d497. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005110-62.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: ELZA HELENA LIMA DE MELO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do INSS tão-somente para reduzir o valor da multa diária cominada a
título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00 e esclarecer que o prazo para cumprimento da
tutela de urgência é contado em 30 dias úteis da intimação da APSADJ, observado o início da
contagem de prazo de acordo com a modalidade de intimação feita pelo sistema eproc. No mais,
mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos
termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os
autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796254v2 e do código CRC 5fa97041. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002095-13.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CELSO COSME (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

RELATÓRIO

01. Trata-se de Pedido INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA, interposto pela parte autora, em face do Acórdão desta 2ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo (TR/ES), que manteve a sentença, ao
considerar que as  atividades do autor de “ajudante de serviços públicos” junto à Prefeitura
Municipal de Colatina,  entre  09/02/1998 a 01/02/2017, com exposição a vírus, fungos bactérias,
decorrente de serviços como realizar o desentopimentos de manilhas adentrando em seu interior,
adentrar em galerias para realizar limpezas, dentre outras, não autoriza o enquadramento do
período, por ser intermitente o contato (não prestava trabalho em caráter permanente em galerias,
fossas e tanques de esgoto já que sua atividade era diversificada), além de não prevista a
atividade no Decreto 3.048/99 (não envolvia a coleta e industrialização de lixo).

02. Em análise ao INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA,
o Juiz Gestor asseverou que o Acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
Órgão de Uniformização manifestado em julgamento de recurso representativo de controvérsia, e,
com arrimo no art. 14, § 2º, do Regimento da TNU, determinou a REMESSA dos autos à Turma
de origem, a fim de que o Colegiado proceda à retratação do julgado, adequando-o aos termos
acolhidos pela Instância Superior (Ev. 63).

03. Relatei o necessário. Passo a adequar o Voto.

VOTO

04. Acerca da matéria debatida, o Juiz Gestor das Turmas Recursais, reclamou a
adoção do entendimento da TNU, no representativo da controvérsia (0500012-
70.2015.4.05.8013/AL - afetado em 25/02/2019 - Tema 205), em que, quanto a questão de “Saber
se é possível o enquadramento de atividade como especial por exposição a agentes biológicos,
quando os serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do Decreto 3.048/99 , fixou
a seguinte tese:

 “a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a
agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades
arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; 
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b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a
microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em
medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho
era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a
profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem
ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição
durante a jornada (Tema 211/TNU).”

05. Em 23/05/2019, a Turma Nacional de Uniformização ainda concluiu julgamento
do PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500 (Tema 211) sobre o assunto, tendo fixado a seguinte
tese: 

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-
se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a
profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada."

06. Diante do exposto, adequo o Voto ao que restou definido nos julgados acima,
para, reconhecer como especial, em razão da profissiografia do autor, o período de 09/02/1998 a
01/02/2017, no desempenho das seguintes atividades:

-Período de “09/02/1998 a 01/02/2017: PPP registra a função de “ajudante de
serviços públicos” junto à Prefeitura Municipal de Colatina, com exposição a álcalis
cáusticos e a vírus, fungos bactérias, decorrente de atividades como “alvenaria
com o entijolamento de paredes; fazer calçamentos com blocos e paralelepípedos;
realizar o desentupimentos de manilhas adentrando em seu interior; fazer o
preparo de massas a case cimento areia; adentrar em galerias para realizar
limpezas; executar as atividades respeitando as normas de segurança e meio
ambiente. EPI não eficaz” (PPP – Ev.10-PROCADM2 – fls. 13/15)

07. Somando o tempo especial apurado na sentença de 06 a 12 dias (08/02/1988 a
21/02/1992 e 01/05/1993 a 28/04/1995) até a DER 27/03/2017, ao tempo especial de 09/02/1998
a 01/02/2017 (18 a 11 m 23 d), o autor totaliza 25 anos 05 dias de tempo especial na DER
31/03/2017. Faz jus, portanto, ao pedido de aposentadoria especial na DER.

*09/02/1998 a 01/02/2017 especial :18 a 11 m 23 d

08. Ante o exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO
AUTORAL, e, com fulcro no art. 9º, X, do Regimento Interno da TNU e no art. 1.039, do Código
de Processo Civil de 2015, adequo o acórdão, para reconhecer como especial, inclusive, o
período de “09/02/1998 a 01/02/2017”, e, condenar o INSS a conceder ao autor aposentadoria
especial na DER (27/03/2017 - NB 42/179.696.963-7), tudo com juros desde a citação e correção
monetária segundo o INPC. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do autor em custas ou
em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 6



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 23/239

5002095-13.2018.4.02.5005 500000688545 .V2 JES10344© JES10344

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000688545v2 e do código CRC fb7b2c49. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002095-13.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: CELSO COSME (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO AUTORAL, e, com fulcro no art. 9º, X, do Regimento Interno
da TNU e no art. 1.039, do Código de Processo Civil de 2015, adequo o acórdão, para reconhecer
como especial, inclusive, o período de ?09/02/1998 a 01/02/2017?, e, condenar o INSS a
conceder ao autor aposentadoria especial na DER (27/03/2017 - NB 42/179.696.963-7), tudo com
juros desde a citação e correção monetária segundo o INPC. No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do autor em custas ou em honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795800v2 e do código CRC 3684c29c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005639-81.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDNALDO MOREIRA DUTRA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso de Embargos de Declaração contra Voto proferido por
esta Relatora, que deu parcial provimento so recuro inominado do autor, ao reconhecer o direito
do autor à aposentadoria especial na DER em 12/11/2019. Argumenta que o v. acórdão
embargado se mostra omisso, obscuro e contraditório ao “conceder a aposentadoria especial
declarando a desnecessidade do afastamento do labor insalubre para a sua percepção, em nítida
contrariedade à legislação previdenciária vigente, em violação ao  artigo 57, parágrafo 8º, da
Lei 8.213/91”.

02. É o relatado.

VOTO

03. Os embargos opostos pelo INSS não merecem sequer ser conhecidos, porquanto
suscita matéria estranha ao julgamento proferido na sentença ou no Voto.

04. Da leitura do acórdão ora guerreado, não há menção ao assunto tratado pelo
INSS, qual seja, de que foi garantido o direito à percepção do benefício de aposentadoria especial
independentemente do afastamento das atividades laborais sujeitas às condições nocivas,
afastando a aplicação do parágrafo 8º do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Repito, esse assunto em
momento algum foi suscitado nos autos (nem em contestação) e por isso não analisado na
sentença ou no voto. 

05. Com efeito, os embargos do INSS mostram-se totalmente impertinentes. Não há
qualquer esclarecimento, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida por meio de acórdão
integrador. Outrossim, a questão afeta se o segurado, após o recebimento da aposentadoria
especial, continuar ou voltar ao labor nocivo, para fins de cessação do benefício de aposentadoria
especial (Tema 709 STF), e seus consectários legais, deverá ser apurada pelo INSS e pode ser
objeto de nova ação, se for o caso de comprovada violação da norma legal.  

 06. Ante o exposto, voto por não conhecer dos embargos de declaração opostos
pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos fundamentados. Intimem-se.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000746053v2 e do código CRC 174aff4c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005639-81.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDNALDO MOREIRA DUTRA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

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

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração opostos pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos
fundamentados. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795708v2 e do código CRC 78f9d3d3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004538-09.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MANOEL LUIZ FRAGOSO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso de Embargos de Declaração contra Voto proferido por
esta Relatora, que manteve a sentença, ao confirmar o direito do autor à aposentadoria especial
em 25/02/20159 (DER). Argumenta que o v. acórdão embargado se mostra omisso, obscuro e
contraditório ao “conceder a aposentadoria especial declarando a desnecessidade do afastamento
do labor insalubre para a sua percepção, em nítida contrariedade à legislação previdenciária
vigente, em violação ao  artigo 57, parágrafo 8º, da Lei 8.213/91”.

02. É o relatado.

VOTO

03. Os embargos opostos pelo INSS não merecem sequer ser conhecidos, porquanto
suscita matéria estranha ao julgamento proferido na sentença ou no Voto.

04. Em que pese, recentemente, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário (RE)
791961, com repercussão geral (Tema 709), na data de 08/06/2020, reconheceu, em sede de
repercussão geral, que: i) "É constitucional a vedação de continuidade da percepção de
aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela
retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não"; ii) "Nas
hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco,
inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a
implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade,
cessará o benefício previdenciário em questão", em momento algum a questão foi objeto de
análise ou deferimento pelo Juízo.

05. Da leitura do acórdão ora guerreado, não há menção ao assunto tratado pelo
INSS, qual seja, de que foi garantido o direito à percepção do benefício de aposentadoria especial
independentemente do afastamento das atividades laborais sujeitas às condições nocivas,
afastando a aplicação do parágrafo 8º do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Reitero, esse assunto em
momento algum foi suscitado nos autos (nem em contestação) e, por isso, não analisado na
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sentença ou no voto. O levantamento de teses não discutidas em primeiro grau de jurisdição
configura inovação recursal ensejando o não conhecimento da irresignação, sob pena de
supressão de instância.

06. Com efeito, os embargos do INSS mostram-se totalmente impertinentes. Não há
qualquer esclarecimento, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida por meio de acórdão
integrador. Outrossim, a questão afeta ao segurado, se este, após o recebimento da tutela
definitiva a lhe garantir a aposentadoria especial (título executivo judicial), continuar ou voltar ao
labor nocivo, terá ou não seu benefício de aposentadoria especial cessado (Tema 709 STF), e seus
consectários legais, não poderá ser apurada nos presentes autos, devendo ser suscitada pelo INSS
em outra esfera ou ação judicial, se for o caso.  

 07. Ante o exposto, Voto por não conhecer dos embargos de declaração opostos
pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos fundamentados. Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000750999v3 e do código CRC e1393c6a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004538-09.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MANOEL LUIZ FRAGOSO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração opostos pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos
fundamentados. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795710v2 e do código CRC a9d46467. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-41.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MATEUS DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso de Embargos de Declaração contra Voto proferido por
esta Relatora, que manteve a sentença, ao confirmar o direito do autor à aposentadoria especial
em 29/09/2019. Argumenta que o v. acórdão embargado se mostra omisso, obscuro e
contraditório ao “conceder a aposentadoria especial declarando a desnecessidade do afastamento
do labor insalubre para a sua percepção, em nítida contrariedade à legislação previdenciária
vigente, em violação ao  artigo 57, parágrafo 8º, da Lei 8.213/91”.

02. É o relatado.

VOTO

03. Os embargos opostos pelo INSS não merecem sequer ser conhecidos, porquanto
suscita matéria estranha ao julgamento proferido na sentença ou no Voto.

04. Em que pese, recentemente, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário (RE)
791961, com repercussão geral (Tema 709), na data de 08/06/2020, reconheceu, em sede de
repercussão geral, que: i) "É constitucional a vedação de continuidade da percepção de
aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela
retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não"; ii) "Nas
hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a
data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco,
inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a
implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade,
cessará o benefício previdenciário em questão", em momento algum a questão foi objeto de
análise ou deferimento pelo Juízo.

05. Da leitura do acórdão ora guerreado, não há menção ao assunto tratado pelo
INSS, qual seja, de que foi garantido o direito à percepção do benefício de aposentadoria especial
independentemente do afastamento das atividades laborais sujeitas às condições nocivas,
afastando a aplicação do parágrafo 8º do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Reitero, esse assunto em
momento algum foi suscitado nos autos (nem em contestação) e, por isso, não analisado na
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sentença ou no voto. O levantamento de teses não discutidas em primeiro grau de jurisdição
configura inovação recursal ensejando o não conhecimento da irresignação, sob pena de
supressão de instância.

06. Com efeito, os embargos do INSS mostram-se totalmente impertinentes. Não há
qualquer esclarecimento, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida por meio de acórdão
integrador. Outrossim, a questão afeta ao segurado, se este, após o recebimento da tutela
definitiva a lhe garantir a aposentadoria especial (título executivo judicial), continuar ou voltar ao
labor nocivo, terá ou não seu benefício de aposentadoria especial cessado (Tema 709 STF), e seus
consectários legais, não poderá ser apurada nos presentes autos, devendo ser suscitada pelo INSS
em outra esfera ou ação judicial, se for o caso.  

  07. Ante o exposto, Voto por não conhecer dos embargos de declaração opostos
pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos fundamentados. Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000746085v3 e do código CRC 78a8b95c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000828-41.2020.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MATEUS DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração opostos pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos
fundamentados. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795713v2 e do código CRC e1fb8180. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000877-85.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JORGE ANTONIO BATISTA LEAL (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS VANDERMUREN BRUM (OAB ES020430)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso de Embargos de Declaração contra Voto proferido por
esta Relatoria, que manteve a sentença, ao confirmar o direito do autor à aposentadoria especial
na DER, reduzindo apenas o valor da multa diária no caso de descumprimento da tutela de
urgência no prazo estabelecido. Argumenta que o v. acórdão embargado se mostra omisso,
obscuro e contraditório pois “concedeu o benefício da aposentadoria especial, afastando a
aplicação do artigo 57, parágrafo 8º, da Lei 8.213/91, para garantir o pagamento de
aposentadoria especial e a continuidade de desempenho da atividade insalubre”. Aduz ainda que
o Acórdão embargado se mostra omisso, obscuro e contraditório na apreciação de todas as
normas incidentes no caso, fazendo-se necessária a apresentação destes embargos não só para
aprimoramento da prestação jurisdicional, com o enfrentamento de todas as questões legais e
constitucionais suscitadas no transcurso do processo.

02. É o relatado.

VOTO

03. Os embargos opostos pelo INSS não merecem sequer ser conhecidos,
porquanto suscita matéria estranha ao julgamento proferido na sentença ou no Voto.

04. É expressa a determinação legal para cancelar a aposentadoria especial no caso
de o segurado continuar a exercer a atividade na qual se aposentou ou exercer outra atividade
prejudicial à saúde (art. 57, §8, da Lei nº 8.213/91). Recentemente, o Plenário do STF, no
Recurso Extraordinário (RE) 791961, com repercussão geral (Tema 709), na data de 08/06/2020,
reconheceu, em sede de repercussão geral, que: i) "É constitucional a vedação de continuidade
da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade
especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce
ou não"; ii) "Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o
labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando
a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua
continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão". 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 10

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4518055&numeroProcesso=791961&classeProcesso=RE&numeroTema=709


11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 35/239

5000877-85.2020.4.02.5002 500000712152 .V3 JES10344© JES7044

05. Todavia, em que pese a norma e a jurisprudência serem claras quanto à
impossibilidade de continuidade em atividade especial do segurado aposentado com as benesses
da contagem reduzida do tempo de contribuição, em momento algum a questão foi objeto de
análise ou deferimento pelo Juízo. Isso porque o INSS não chegou a suscitou a questão em
contestação, mas, apenas na via recursal dos Embargos de Declaração. Não se trata, outrossim, de
questão de ordem, a ser conhecda de ofício pelo juízo.

06. Ressalvo, ademais,  que o acórdão ora guerreado, em momento algum garantiu
o direito do segurado/autor à percepção do benefício de aposentadoria especial
independentemente do afastamento das atividades laborais sujeitas às condições nocivas, ou
ainda, afastou a aplicação da norma prevista no parágrafo 8º do art. 57, da Lei nº 8.213/91.
Mesmo porque, como já dito, o INSS não suscitou a questão na presente ação. 

07. Outrossim, nos termos da lei, a questão afeta ao segurado, se este, após o
recebimento da tutela definitiva a lhe garantir o gozo de sua aposentadoria especial (título
executivo judicial), continuar ou voltar ao labor nocivo, por óbvio, implica arcar com os riscos de
ter seu benefício de aposentadoria especial cessado (Tema 709 STF), bem como seus consectários
legais. Porém, tudo a ser apurado mediante diligência pelo INSS, que pode até ser objeto de nova
ação, se for o caso, sob pena de violar o princípio do contraditório e de supressão  instância. 

08. Com efeito, os embargos do INSS mostram-se totalmente impertinentes à
matéria posta sob judice na presente ação. Não há qualquer esclarecimento, obscuridade,
contradição ou omissão a ser suprida por meio de decisão integradora. 

 09. Ante o exposto, Voto por não conhecer os embargos de declaração opostos pelo
INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos fundamentados. Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000712152v3 e do código CRC 92d79cbe. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000877-85.2020.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JORGE ANTONIO BATISTA LEAL (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS VANDERMUREN BRUM (OAB ES020430)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer os
embargos de declaração opostos pelo INSS, por serem incabíveis (art.932, III, CPC), nos termos
fundamentados. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795715v2 e do código CRC e8824eb6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001519-86.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: RONALDO RIPARDO (AUTOR)
ADVOGADO: SANDRA JORGINA CARLESSO PESSOTI (OAB ES022271)

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

RELATÓRIO

01. RONALDO RIPARDO interpõe recurso inominado contra sentença proferida
pelo MM. Juiz da vara Federal de Linhares/ES, que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO,
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Postula a reforma da sentença para que,
com base nos documentos apresentados, seja reconhecido que o autor trabalhou mais de 30 anos
em condições insalubres, para fins de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição.

02. O INSS ofereceu contrarrazões, pelo não acolhimento do recurso do autor.

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

VOTO

03. O autor é beneficiário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO DESDE 30/03/2016 (EV. 1- CALC32), ocasião em que o INSS considerou 35
anos 06 meses  e 25 dias de tempo de contribuição (Ev. 1- CALC33). O autor alega que laborou
por mais de 30 anos em atividade especial, mas, sua aposentadoria foi concedida apenas com
tempo comum, por isso, pretende o reconhecimento como especial do período, para fins de
revisão da RMI na DER (30/03/2016). 

04. A alegação do autor de que na sua aposentadoria concedida em 30/03/2016, só 
foi contado tempo comum, não se sustenta. 

05. Anteriormente ao ajuizamento da presente ação, em 2016, o autor havia
ajuizado a Ação nº  0007496-52.2016.4.02.5004, em que já teve analisado e reconhecido,
judicialmente, como especial todos os períodos informados até a DER 30/03/2016, quais sejam:
20/03/87 a 30/09/90, 01/10/90 a 05/03/97, 18/11/03 a 25/08/07, 06/02/08 a 10/06/09, 03/12/09 a
01/07/10 e 30/10/11 a 29/10/14, apurando-se o total de 35 anos 07 meses e 06 dias pelo juízo, e
deferida a aposentadoria por tempo de contribuição (implementada pelo INSS - Ev. 1-
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CALC33). Os demais períodos analisados judicialmente (01/12/1986 a 10/12/1986; 06/06/1997 a
17/11/2003; 02/07/2010 a 29/10/2011 e 30/10/2014 a 30/03/2016), foram julgados improcedentes
em referida ação, ora já transitada em julgado.

06. Logo, não cabe mais ao autor rediscutir o tempo especial anterior a DER
30/06/2016, por meio da presente ação, em razão da coisa julgada e porque o INSS já levou em
conta os períodos especiais reconhecidos nos autos da Ação nº 0007496-52.2016.4.02.5004. Ou
seja, o comando judicial já foi executado. Ressalvo que nem mesmo os períodos não
reconhecidos como especiais na ação nº  0007496-52.2016.4.02.5004, podem ser reanalisados na
presente ação. Operou-se a preclusão consumativa, que impede sua rediscusão em outra ação.

07. Ora, a presente ação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(reconhecimento do mesmo tempo especial) e o mesmo pedido (benefício de aposentadoria
especial desde a DER - 30/03/2016) de ação anteriormente ajuizada (Processo nº 0007496-
52.2016.4.02.5004), na qual não foi reconhecido 25 anos de atividade especial, por decisão
imutável (sentença tansitada em julgado). Portanto, resta caracterizada a coisa julgada, o que
inviabiliza a reabertura da discussão em outro processo.  

08. Nesse ponto, a sentença corretamente expôs que no presente feito, o autor não
juntou aos autos qualquer documento posterior a 30/03/16 que comprovasse a exposição do
autor a agentes nocivos. Assim, considerando que para o período anterior a 30/03/16 já houve a
coisa julgada, não havendo mais possibilidade de nova apreciação, e que naqueles autos
concluiu-se que o autor não possuía 25 anos de tempo de trabalho especial; considerando ainda
que não houve nestes autos comprovação de trabalho sob condições especiais após 30/03/16,
entendo que os pedidos do autos não merecem prosperar, porquanto não restou comprovado o
trabalho especial por, no mínimo, 25 anos.

09. A sentença, prtanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art.
46 da Lei nº 9.099/95).

10. Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor. Condeno o
autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
o qual fica suspenso, na forma do art. 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista
o deferimento da gratuidade de justiça. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à
origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000685542v4 e do código CRC 44390dd8. 
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Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001519-86.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: RONALDO RIPARDO (AUTOR)
ADVOGADO: SANDRA JORGINA CARLESSO PESSOTI (OAB ES022271)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do autor. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, o qual fica suspenso, na forma do art. 98,
§3º, do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796507v2 e do código CRC 8261b054. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002495-87.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: JOSE FERREIRA LAURENCO (AUTOR)
ADVOGADO: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA (OAB ES023488)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs recurso inominado em face de Sentença proferida pelo MM.
Juiz da 1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
do autor, ao condenar  INSS a AVERBAR como  tempo especial os períodos de 25/02/1986 a
27/02/1987, 10/03/1987 a 30/04/1987 e 16/06/1990 a 15/03/1993 (categoria de motorista de
ônibus), bem como a CONCEDER o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, desde a data do requerimento administrativo e RMI a calcular pelo INSS.
Condenou ainda o INSS a implementar tutela provisória de urgência, devendo ser intimada a
APSDJ para implantação do benefício e sua comprovação nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da intimação desta Sentença, sob pena de multa diária, por descumprimento. Postula
seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido. Em qualquer caso, requer-se que
(a) o prazo para cumprir a decisão não seja inferior a 45 dias úteis ou, subsidiariamente, 45 dias
corridos e (b) revogar as multas previamente cominadas. Na remota hipótese de manutenção das
astreintes, seja determinado que seu valor não seja superior a R$ 50,00 ou, subsidiariamente, R$
100,00 por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo. Requer-se, ainda, que seja observada
proporcionalidade entre o valor da multa e o valor da condenação a ser pago à parte autora, na
forma do art. 537, §1º, do CPC.

02. O autor apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença e pela
condenação do INSS em litigância de má-fé. 

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço o recurso e passo ao
exame do seu mérito.

VOTO

03. Os períodos reconhecidos na sentença como de labor especial foram 
25/02/1986 a 27/02/1987, 10/03/1987 a 30/04/1987 e 16/06/1990 a 15/03/1993. O
enquadramentou deu-se exclusivamente por categoria profissional de motorista. Não houve
enquadramento de nenhum período por exposição a ruído acima das médias.
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04. Cumpre esclarecer que o enquadramento por atividade especial, só pode dar-se
até 28 de abril de 1995, pela realização de atividade profissional legalmente considerada
prejudicial à saúde ou à integridade física do trabalhador. Depois, entre 29 de abril de 1995 a 05
de março de 1997, vigente a Lei nº 9.032, que passou a exigir a demonstração de exposição a
agente nocivo por qualquer meio de prova. E, a partir de 06 de março de 1997, com a entrada em
vigor do Decreto nº 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol legal, ou
comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou periculosidade.

05. A atividade de motorista de ônibus/caminhão só pode ser considerada especial,
pelo mero enquadramento profissional, até 28/04/1995, pois se encontra prevista no Quadro
Anexo ao Decreto nº 53.831/64, item 2.4.4, que descreve as atividades de “motoristas e
cobradores de ônibus” e “motoristas e ajudantes de caminhão” como penosas. Para o
enquadramento por categoria até “28/04/1995”, basta a prova do tipo de veículo conduzido e, o
exercício da atividade de motorista pelo segurado.

06. O autor apresentou a cópia de sua CTPS para comprovar o labor especial, com
os seguintes registros:

- 25/02/1986 a 27/02/1987: CTPS (Evento12-ANEXO3- fl.14) “Motorista” na
empresa PARATODOS Transporte e Turismo Ltda;

- 10/03/1987 a “30/04/1987”: CTPS (Evento12-ANEXO3- fl.14) “Motorista” na
EMPRESA Viação Aguia Branca Ltda;

- “16/06/1990” a 15/03/1993: CTPS (Evento1-CTPS5- fl. 3) “Motorista Linha
Longa Federal” na empresa CIA SAO GERALDO DE VIAÇAO.

07. Na hipótese, da documentação apresentada pelo autor, é possível o
enquadramento como especial, com base nos registros da CTPS, ex vi do Quadro Anexo ao
Decreto nº 53.831/64, item 2.4.4, que trata dos motoristas de ônibus.  Ora, a espécie de empresa
permite presumir que o tipo de veículo conduzido pelo autor era ônibus para o transporte coletivo
de passageiros. Cumpre destacar que não há necessidade de se informar a tonelagem do veículo,
bastando a indicação do tipo do veículo: ônibus e/ou caminhão, o que se pode presumir pela
função e espécie de empresa empregadora até 28/04/1995. Nada a alterar na sentença. 

08. Quanto à dilação de prazo pretendida pelo INSS para fins de cumprimento da
obrigação de fazer, não merece ser acolhida. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de
origem se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da
Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias,
contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o cumprimento
das decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena de
responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização desse
parâmetro deve ser adotado na via judicial, por ser adequado e razoável, e não comprometer a
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implementação de outros benefícios que já estão em fila de espera para serem cumpridos.
Portanto, mantenho o prazo fixado para cumprimento da tutela de urgência em 30 dias, da
intimação da APSADJ (CEAB-DJ II).

09. Quanto à contagem do prazo de 30 dias para implementar a tutela de urgência,
destaco que deve ser contado em dias úteis (desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi
do art. 219 CPC/2015, que trata dos prazos processuais e sua contagem em dias úteis. 

10. Quanto à fixação de valor a título de astreintes em multa diária de R$ 50,00 ou
R$ 100,00, fixando-se o limite máximo, destaco que essa magistrada vinha se posicionando no
sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de
acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau
de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-
se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses
certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de
urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação
do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é
razoável prever o descumprimento da ordem judicial. Assim, fixo a multa no patamar de R$
100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

11. Finalmente, quanto à litigância de má-fé em desfavor do INSS, nada a prover.
Cumpre à Procuradoria da União, suscitar teses jurídicas que vão de encontro aos interesses da
parte adversa, e em defesa dos interesses da autarquia, o que não caracteriza litigância de má-fé.

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

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000750036v2 e do código CRC e99960c7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002495-87.2019.4.02.5006/ES

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

RECORRIDO: JOSE FERREIRA LAURENCO (AUTOR)
ADVOGADO: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA (OAB ES023488)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao recurso interposto pelo INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art.
4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796591v2 e do código CRC fc84d6f4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022116-85.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

RELATÓRIO

01. EDSON DE OLIVEIRA interpôs recurso de Embargos de Declaração contra
acórdão proferido por esta Relatoria, o qual negou provimento ao seu recurso inominado,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de  aposentadoria por tempo de
contribuição (DER 29/07/2019), mediante reconhecimento como especiais, dos períodos de 
02/06/1982 a 11/08/1982 (ajudante), 06/02/1984 a 31/03/1984 (½ oficial de pedreiro), bem como
para fins de carência os períodos em que esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de
27/05/1994 a 13/06/1994 (NB 541854755), de 27/05/1995 a  28/09/1995 (NB 288779681), de
16/12/1995 a 31/03/1998 (NB 1020147048), ALÉM DE 01/04/1998 a 05/12/2019 (NB
1098348270), EM GOZO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA.
Argumenta ter havido omissão no julgado, posto que não observado que a aposentadoria por
invalidez do embargante fora cessada sendo concedido ao mesmo a mensalidade de recuperação
(18 meses), tendo o autor realizado contribuição como facultativo nesse período, o que permite a
contagem de todo o período pretérito como carência, para fins de obter aposentadoria por tempo
de contribuição na DER 29/07/2019.

02. Instado a se manifestar sobre os embargos, o INSS quedou-se inerte (Ev. 57). 

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

VOTO

03. De fato, tanto na sentença como no voto, a questão sub judice foi analisada
como se tratasse de renúncia à aposentadoria por invalidez, para conversão em aposentadoria por
tempo de contribuição, visando aproveitamento de tempo de serviço posterior/contribuição à
concessão do benefício (recolhimento de uma contribuição à Previdência Social, na qualidade de
segurado facultativo em jul/2019).  

04. Porém, trata-se de benefício de incapacidade cessado pelo INSS (aposentadoria
invalidez de 01/04/1998 a 05/06/2018), sendo que, durante o período de recebimento de
mensalidade de recuperação de 18 meses (06/06/2018 a 05/12/2019), o autor promoveu o
recolhimento de uma única contribuição como facultativo em jul/2019.
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05.  Revendo a questão, reconheço que não há impedimento para o recolhimento da
contribuição como facultativo durante o recebimento da mensalidade de recuperação, uma vez
que tal período também não impede o retorno da atividade laborativa pelo segurado, conforme
dispõe o inciso II, do art. 47 da Lei nº 8213/91:

Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por
invalidez, será observado o seguinte procedimento:

     I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados da data do
início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem
interrupção, o benefício cessará:

     a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função
que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação
trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade
fornecido pela Previdência Social; ou

     b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez, para os demais segurados;

     II - quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou
ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso
do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da
volta à atividade:

     a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data em que for
verificada a recuperação da capacidade;

     b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no período seguinte de 6 (seis)
meses;

     c) com redução de 75% (setenta e cinco por cento), também por igual período
de 6 (seis) meses, ao término do qual cessará definitivamente.

06. Nesse contexto, também é pacífico o entendimento de que a contagem dos
períodos em gozo de auxílio-doença intercalados com períodos contributivos deve ser
considerada, inclusive para fins de carência, conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de
acordo com o Enunciado nº 73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho só pode ser computado
como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos
quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”. 

07. A renda mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, e, por isso, admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício previdenciário
envolve recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por conseguinte, ser
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computado para fins de carência. Esse também é o entendimento consolidado da TNU (Processo
0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013):

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

08. O autor esteve em fruição de auxílio-doença nos períodos de 27/05/1994 a
13/06/1994 (NB 541854755), de 27/05/1995 a  28/09/1995 (NB 288779681), de 16/12/1995 a
31/03/1998 (NB 1020147048),  e aposentadoria por invalidez de 01/04/1998 a 05/06/2018 (data
da cessação do benefício de aposentadoria por invalidez). Verifico que período de 06/06/2018
até 05/12/2019 (últimos 18 meses - vide CNIS - Evento 18 - procadm2 - fl. 56), o autor recebeu
mensalidade de recuperação. Durante este período, conforme já dito, é possível exercer atividade
laborativa e contribuir à Previdência, de modo que o lapso temporal no qual o autor recebeu
mensalidade de recuperação não pode ser computado como carência. 

09. Conforme entendimento da TNU, são admitidos períodos de auxílio-doença,
contabilizados como tempo de carência e como salário-de-contribuição para fins de
concessão de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, se intercalados com
lapsos temporais de atividade laboral. E é o que ocorre na hipótese. No caso em análise,
cumpre observar que o autor recebeu auxílio-doença desde mai/1994, convertido em
aposentadoria por invalidez em 1998, o qual perdurou até 05/jun/2018 (data de cessação -
vide Evento 51 - fl. 3)), sendo que em jul/2019, recolheu à Previdência como facultativo,
conforme consta no seu CNIS (Ev. 18- PROCADM2- fl.50). A saber:

02/01/1985 a  15/12/1995 (empregado);

27/05/1994 a 13/06/1994 (auxílio-doença);

27/05/1995 a  28/09/1995 (auxílio-doença);

16/12/1995 a 31/03/1998 (auxílio-doença); 

01/04/1998 a 05/06/2018  (aposentadoria por invalidez); 

06/06/2018 a 05/12/2019 (mensalidade de recuperação -18 meses: ESSE PERÍODO
NÃO PODE SERVIR DE CARENCIA); 

29/07/2019 - pagamento como facultativo (Ev.1- GPS10).

 

10. Reitero que o art. 47, inciso II, da Lei nº 8.213/1991, autoriza ao segurado
a volta à atividade. Assim, mesmo que haja intercalação com recolhimento de contribuição como
segurado facultativo, em que em não há retorno ao trabalho, mas apenas contribuição (durante o
período de mensalidade de recuperação), é possível seu cômputo. Basta apenas que o
recolhimento da contribuição do facultativo ocorra antes do novo requerimento do
benefício posterior para que se configure a intercalação.
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11. Não há, portanto, óbice para a validação da contribuição vertida pelo autor em
jul/2019, ou seja, quando ainda estava recebendo a mensalidade de recuperação (até dez/2019),
para que compute os períodos em gozo de auxílio incapacidade para fins de obter uma
aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, só é possível fixar a DER em jul/2019, e, se
cumpridos os demais requisitos (35 anos de tempo de contribuição). TAMBÉM RESSALVO
QUE NÃO É POSSÍVEL COMPUTAR O PERÍODO DE MENSALIDADE DE
RECUPERAÇÃO, SE NÃO HOUVE RECOLHIMENTOS, POIS NESSE INTERREGNO, É
POSSÍVEL NÃO SÓ TRABALHAR, COMO RECOLHER CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDENCIA.

12. Postas tais premissas, o tempo apurado de contribuição do autor, computados
todos os períodos averbados em seu CNIS  (Ev. 18- PROCADM2- fl.50) e os benefícios de
incapacidade como carência até a 31/07/2019 é de 34 anos, 5 meses e 29 dias. Insuficiente para a
aposentadoria por tempo de contribuição. Veja-se:

 

Período: Modo: Total normal: Acréscimo:                     Somatório:
01/09/1979 a 02/04/1980 normal 0 a 7 m 2 d não há          0 a 7 m 2 d (empregado)
21/11/1981 a 08/12/1981 normal 0 a 0 m 18 d não há        0 a 0 m 18 d (empregado)
02/06/1982 a 11/08/1982 normal 0 a 2 m 10 d não há        0 a 2 m 10 d (empregado)
06/02/1984 a 31/03/1984 normal 0 a 1 m 25 d não há        0 a 1 m 25 d (empregado)
02/01/1985 a 15/12/1995 normal 10 a 11 m 14 d não há    10 a 11 m 14 d (empregado)
16/12/1995 a 31/03/1998 normal 2 a 3 m 15 d não há        2 a 3 m 15 d (auxílio-doença)
01/04/1998 a 05/06/2018 normal 20 a 2 m 5 d não há       20 a 2 m 5 d (aposentadoria invalidez)
01/07/2019 a 31/07/2019 normal 0 a 1 m 0 d não há         0 a 1 m 0 d (facultativo)
                                                                                           34 a 05 m 29 d

13. Note-se que na planilha apresentada pela parte autora em sede de Embargos de
Declaração (Evento 51 - Embdecl1 - fl. 9), a diferença em relação aos cálculos da planilha acima
reside no cômputo do período de mensalidade de recuperação incluído pelo autor
"indevidamente" de 06/06/2018 a 28/07/2019, e depois ainda repetiu o mês 07/2019. Dentro do
período de mensalidade de recuperação (06/06/2018 a 05/12/2019), apenas o mês 07/2019,
em que houve recolhimento, pode ser computado. Como já esclarecido, o período de mensalidade
de recuperação não conta como carência, pois o segurado pode e deve trabalhar e contribuir. Por
isso na planilha do item 12 acima, não pode ser incluído todo o perído em mensalidade de
recuperação. 

14. Além do cômputo dos períodos de incapacidade como carência, o autor ainda
pede a contagem como especiais dos períodos de 02/06/1982 a 11/08/1982 (ajudante -Ev.1 CTPS
7- fl. 4), 06/02/1984 a 31/03/1984 (½ oficial de pedreiro). Para tanto apresentou CTPS, que
registra;

-02/06/1982 a 11/08/1982: Cargo de ajudante na empresa transportadora Transfio
- Transportes Ltda (Ev.1 CTPS 7- fl. 4);
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-06/02/1984 a 31/03/1984: cargo de ½ oficial de pedreiro na empresa Agel
Construções e Incorporações Ltda (Ev.1 CTPS 7- fl. 4).

15. As atividades exercidas pelo autor, como ajudante em empresa transportadora
não podem ser enquadradam como especiais, por suposição que o autor era ajudante de
caminhão. Em que pese a atividade de motorista seja considerada especial, pelo mero
enquadramento profissional até 28/04/1995, com base no Quadro Anexo ao Decreto nº
53.831/64, no item 2.4.4, que descreve as atividades de “motoristas e cobradores de ônibus” e
“motoristas e ajudantes de caminhão” como penosas, porém, para o enquadramento por
categoria, deve ser provado pelo menos o tipo de veículo conduzido. A mera apresentação de
CTPS não permite presumir que o cargo de ajudante exercido pelo autor era em caminhão, pois
poderia ser ajudante de serviços gerais. Acresço que a conversão do período (40%) resultaria em
apenas mais 28 dias, insuficiente para o autor atingir 35 anos de tempo de contribuição. Nada a
prover.

16. As atividades na construção civil entre fev/84 e mar/84 pelo autor como 1/2
pedreiro em período anterior a 28/04/1995 (mais 22 dias), também não autoriza o reconhecimento
da especialidade. Ainda que houvesse contato com poeiras provenientes do cimento,  o
Enunciado nº 71 da TNU diz: “O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza
condição especial de trabalho para fins previdenciários”. Tampouco foi comprovada a
exposição a outros agentes nocivos. Nada a prover.

17.  Reitero que o tempo em mensalidade de recuperação por si só, sem o
recolhimento de contribuição, não pode ser computado como carência, pois é o período em
que o segurado aposentado por invalidez, que teve seu benefício cessado, usufruiu enquanto
busca se recolocar no mercado de trabalho. Não fosse isso, não teria nem mesmo sentido
permitir que  pudesse recolher contribuições ou mesmo retornar ao trabalho. Por isso,
o próprio INSS considera como data da cessação do benefício por incapacidade a data da
perícia que atestou a capacidade laborativa e não a data da cessação do período de percepção
de mensalidade de recuperação. Portanto, repito, o período de mensalidade de recuperação
sem recolhimentos não pode ser contado como carência para benefício de aposentadoria
por contribuição.

18. Por fim, ressalvo que os presentes embargos implicam modificação substancial
na sentença e no Voto, tendo em vista seu efeito infringente. O suprimento da omissão da
motivação traz à tona uma premissa incompatível sob o prisma lógico com a conclusão que havia
sido originalmente firmada no voto embargado. A modificação da motivação automaticamente
exige a adequação da parte dispositiva do voto embargado.

19. Isto posto, Voto por dar PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração
do autor, para suprir a omissão do Voto, acrescendo-he a fundamentação acima e para modificar o
dispositivo nos termos seguintes: "Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para
condenar o INSS a averbar, inclusive para fins de carência, os períodos em que o autor esteve
em gozo de auxílio-doença previdenciário de 27/05/1994 a 13/06/1994 (NB 541854755), de
27/05/1995 a  28/09/1995 (NB 288779681), de 16/12/1995 a 31/03/1998 (NB 1020147048),
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ALÉM DE 01/04/1998 a 05/06/2018 (NB 1098348270), APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PREVIDENCIÁRIA, bem como computar o recolhimento realizado como facultativo em 07/2019.
Julgo improcedente o pedido de aposentadoria pr tempo decontribuição na DER (jul/2019)."
Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000751705v20 e do código CRC 3bb2d918. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 16/10/2020, às 12:24:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022116-85.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar PARCIAL
PROVIMENTO aos embargos de declaração do autor, para suprir a omissão do Voto, acrescendo-
he a fundamentação acima e para modificar o dispositivo nos termos seguintes: "Julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a averbar, inclusive para fins
de carência, os períodos em que o autor esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário de
27/05/1994 a 13/06/1994 (NB 541854755), de 27/05/1995 a 28/09/1995 (NB 288779681), de
16/12/1995 a 31/03/1998 (NB 1020147048), ALÉM DE 01/04/1998 a 05/06/2018 (NB
1098348270), APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA, bem como
computar o recolhimento realizado como facultativo em 07/2019. Julgo improcedente o pedido
de aposentadoria pr tempo decontribuição na DER (jul/2019)." Intimem-se, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000837801v2 e do código CRC 9c1446cc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 16/10/2020, às 12:24:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023758-93.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ANTONIA CAMARGOS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: FÁBIO SILVA ABREU (OAB ES028294)

RELATÓRIO

01. O INSS interpôs Embargos de Declaração, contra acórdão que negou
provimento ao seu recurso inominado, e manteve a sentença,  que julgou procedente o pedido da
parte autora, ao condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade na DER (12/07/2019),
mediante cômputo de período em gozo de auxílio-doença para fins de carência, intercalado com
contribuições. Aduz o embargante que houve omissão no Voto, porquanto não enfrentada a tese
de ausência de fonte de custeio, razão pela qual a manutenção do julgamento gera um
desequilíbrio grave nas contas da previdência social, afrontando diretamente os artigos 194, V
(equidade na forma de participação no custeio) e 195, § 5° da CF (nenhum benefício ou serviço
da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de
custeio total). Postula sejam dados efeitos infringentes ao presente recurso.

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

VOTO

03. Da leitura do Voto ora guerreado, verifica-se que houve a análise adequada e
escorreita dos fatos e fundamentos jurídicos e dos requerimentos formulados, não sendo
admissível, mediante a interposição de recurso de Embargos de Declaração, novo julgamento da
motivado pela irresignação de uma das partes em face do posicionamento esposado pelo
colegiado. 

04. No caso concreto, o Voto impugnado aplicou o entendimento firmado pelo STJ
 (Resp 1414439) e o Enunciado nº 73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho só pode ser computado
como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos
quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”. A renda mensal do
auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, e, por isso, admissível, por
ficção, pressupor que o gozo do benefício previdenciário envolve recolhimento de contribuições
para a previdência social, podendo, por conseguinte, ser computado pra fins de carência. 
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05. Outrossim, não há burla à previsão de prévia fonte de custeio para a contagem
do período de auxílio-doença como carência, porque parte do custeio é realizado mediante
contribuição direta do empregador nos quinze primeiros dias do afastamento do empregado ou
contribuinte. Além disso, as contribuições previdenciárias dos segurados aposentados que na
maioria dos casos retornam ou continuam em atividade, por necessidade de complementar a
renda da aposentadoria, destinam-se ao conjunto de benefícios previdenciários, lastreados no
princípio da universalidade do custeio da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da
CF ), considerando que esses aposentados não poderão, no futuro, obter uma nova aposentadoria.
Por último, tem-se ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o
gozo do auxílio-doença, não por negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da
incapacidade lógica e material de fazê-lo, e não seria justo impor-lhe uma situação de ainda mais
penúria, ao se lhe impedir obter aposentadoria, em razão do descarte do tempo em que usufruiu
de auxílio-doença, se este em nenhuma hipótese pudesse ser considerado. 

06. Portanto, o julgado não ofende o princípio constitucional da independência e
harmonia dos poderes (CRFB, art. 2°), ao promover interpretação sistemática das normas
regulamentadoras. Tampouco há se falar em violação a princípios constitucionais, ou em ausência
de prévia fonte de custeio, a impedir o reconhecimento do tempo em gozo de auxílio-doença para
fins de carência. 

07. Posto isso, Voto por conhecer dos Embargos de Declaração do INSS, mas no
mérito, negar-lhes provimento. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000750176v3 e do código CRC b74debac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:2:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023758-93.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: ANTONIA CAMARGOS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: FÁBIO SILVA ABREU (OAB ES028294)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
Embargos de Declaração do INSS, mas no mérito, negar-lhes provimento. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795634v2 e do código CRC c14e7277. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:2:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001790-04.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PAGIO MARANGUANHE (AUTOR)
ADVOGADO: LAURITA APARECIDA NOGUEIRA LIMA (OAB ES014959)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs embargos de declaração em face de Voto desta Relatora, que
manteve a sentença que julgou procedente o pedido da autora de APOSENTADORIA POR
IDADE - HÍBRIDA na DER-06/08/2018, mediante reconhecimento de tempo de labor rural
remoto (16/11/1988 a 01/05/1993), bem como DEFERIU MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE
TUTELA, porém, reduziu o valor da multa diária cominada a título de astreintes em desfavor do
INSS, fixando-o em R$ 100,00. Aduz o INSS que houve determinação de suspensão do trâmite
processual pelo STJ,  dos processos que tratam da contagem de tempo de serviço rural remoto,
descontínuo e sem contribuição para fins de carência da aposentadoria híbrida, até ulterior
manifestação do STF no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.
1.674.221/SP.  Ainda, impugna o voto quanto aos seus fundamentos legais.

É o relatado. 

VOTO

2. Pois bem. O tema em debate – “Possibilidade de concessão de aposentadoria
híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho
rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja
comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo”, realmente se encontra sobrestado, como representativo da controvérsia no RE
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1674221 - SP (2017/0120549-0), em 26/06/2020 (Dje),
pela Relatora MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA- TEMA 1007, da  primeira
seção, REsp nº 1674221 / SP, em que foi determinada a suspensão de todos os processos que
versem sobre a mesma controvérsia somente em grau recursal, em trâmite no âmbito dos
Tribunais e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.  O que, portanto, deverá ser
observado e atendido por esta Relatoria.

3. Em que pese o comando de suspensão das ações pelo STJ, na hipótese, mantenho
a tutela de urgência deferida em sentença. Até então, restou devidamente fundamentado na
sentença o direito à implantação do benefício de aposentadoria híbrida à parte autora, de modo
que remanesce em seu favor a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do CPC. A
mera divergência jurisprudencial não é suporte para a revogação da tutela de urgência deferida.
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De mais a mais, por se tratar de verba de natureza alimentar, concedida a pessoa idosa (hoje com
66 anos de idade), o transcurso do tempo  sem a percepção do benefício gerará prejuízo à própria
subsistência, o que configura lesividade a ser evitada. Também não há possibilidade de
ocorrência de dano irreparável ao erário público, por força do pagamento, que pode ser devolvido
ao INSS a qualquer tempo, pelos meios devidos, se for o caso.

4. Pelo exposto, Voto por conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes parcial
provimento para SUSPENDER o trâmite processual até julgamento do recurso pelo STJ (TEMA
1007). Mantenho, porém, a tutela de urgência deferida em sentença. Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000746178v2 e do código CRC 5c13491e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001790-04.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES PAGIO MARANGUANHE (AUTOR)
ADVOGADO: LAURITA APARECIDA NOGUEIRA LIMA (OAB ES014959)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer dos
embargos de declaração e dar-lhes parcial provimento para SUSPENDER o trâmite processual
até julgamento do recurso pelo STJ (TEMA 1007). Mantenho, porém, a tutela de urgência
deferida em sentença. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795636v2 e do código CRC 85a517c0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021040-26.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOENICE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido da parte autora, ao condenar a autarquia a conceder benefício de APOSENTADORIA
POR IDADE, desde 16/12/2018. Também deferiu MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA,
para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 45 (trinta) dias, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 por dia de atraso. Postula  a reforma da Sentença, determinando a
exclusão da multa diária de R$ 100,00. A Autarquia informa que desistirá do presente Recurso
desde que a Parte Recorrida concorde com a exclusão da multa diária de R$ 100,00,visto que o
valor da multa é destinado ao Autor (art. 537,§2º, do CPC).

2. A parte autora não concordou com a proposta de "acordo" ofertada pelo INSS, e
pugnou pela manuntenção da sentença.

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

VOTO

4. De início, em relação à concessão do benefício, o INSS aceita e não se opõe aos
parâmetros fixados na sentença. Impugna apenas o valor da multa arbitrada para cumprimento da
tutela de urgência.

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

6. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS. Mantida
a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Sem
condenação do INSS em honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 471 do STJ: "Os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença". (Em que pese a matéria ora tratada tenha sido
reputada como de repercussão geral pelo STF nos autos do RE 1.140.005 (DJE 10/08/2018), não
foi determinada a suspensão dos processos em trâmite, de modo que prevalece a vinculação dessa
Turma Recursal ao quanto sedimentado pelo STJ.) Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000728564v3 e do código CRC e58730f3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:2:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5021040-26.2019.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: JOENICE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas
(art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Sem condenação do INSS em honorários de sucumbência,
nos termos da Súmula 471 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". (Em que pese
a matéria ora tratada tenha sido reputada como de repercussão geral pelo STF nos autos do RE
1.140.005 (DJE 10/08/2018), não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite, de
modo que prevalece a vinculação dessa Turma Recursal ao quanto sedimentado pelo STJ.)
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796551v2 e do código CRC ac8b9dc3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:2:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002075-63.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: NELITA MARQUEZIN ARAUJO PAULA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM. Juiz do
3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou PROCEDENTE o pedido para condenar o
réu a averbar o tempo de contribuição e carência correspondente aos períodos de 01/08/1979 a
31/12/1981 e de 01/03/1989 a 15/06/1989, e, a conceder à autora a aposentadoria por idade NB
41/193.039.932-1, com DIB em 26/10/2019. A autarquia sustenta que não houve comprovação de
atividade laboral e não é possível a averbação dos períodos informados pela autora, porque não
constavam no CNIS, e não se trata aqui de exigir prova material plena, mas a documentação, para
ser considerada como razoável início de prova material, deverá abranger o início e o fim da
atividade, bem como indicar exercício da atividade laboral, ficando a cargo da prova testemunhal
a complementação dos períodos intermitentes. Aceitar meras declarações, sem a apresentação de
documentação contemporânea que abranja o período que se pretende ver reconhecido, viola
literal disposição de lei, da qual o instituto não pode se esquivar. Requer seja conhecido e provido
o presente recurso para que seja julgado improcedente o pleito autoral. 

2. A autora apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

3. É o relatório. Passo a julgar o recurso inominado. 

VOTO

4. A autora ajuizou a ação para que fosse reconhecido o direito de computar
períodos de labor anotados em sua CTPS entre 01/08/1979 a 31/12/1981 e, de 01/03/1989 a
15/06/1989, não averbados no CNIS (Ev.1- CNIS2), para, ao final, obter aposentadoria por idade
NB 41/193.039.932-1, em 26/10/2019 (data da decisão  administrativa de indeferimento)
mediante reafirmação da DER. A sentença foi de procedência. 

5. Para provar o vínculo de trabalho como segurada empregada, a autora apresentou
cópia de sua CTPS (Ev. 1- CTPS4-fl. 4), onde constaram anotados em ordem cronológica, e sem
indícios de rasura, os contratos de trabalho nos períodos de 01/08/1979 a 31/12/1981 e de
01/03/1989 a 15/06/1989.
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6. O Enunciado nº 75 da TNU dispõe: “A Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de
serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. 

7. Conquanto seja relativa essa presunção de veracidade, cabia ao INSS impugnar
ou apresentar provas contrárias à idoneidade das informações inseridas na CTPS, o que não
logrou fazer. O INSS limitou-se a sustentar que tais vínculos não constavam do CNIS. Só que,
como assentado na sentença, “a ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do
vínculo de emprego por outros meios de prova. O vínculo de emprego alegado está anotado na
CTPS. Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se
acautelar quanto à expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais
documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de
evidenciar tempo de serviço”.

8. Aliás, a  inexistência de referência a vínculos empregatícios no CNIS
concernentes ao período que se estende de 1979 a 19889, por si só, não pode constituir prova de
fraude, visto que o cadastro àquela época era pouco confiável e sujeito a falhas (TRF/2: AC
483.072, TE2, 31.08.2011; APELRE 517.359, TE1, 08.07.2011). Assim, “a presunção de
legitimidade e de veracidade dos dados do CNIS é relativa” (TRF/2: APELRE 478.275, TE1,
08.07.2011), admitindo-se a produção de prova em contrário, inclusive documental, consistente
em dados lançados na CTPS, que constitui “prova material plena para comprovação do tempo
de serviço, nos termos do art. 62, § 2º, I, do Decreto n. 3.048/99” (TRF/2: AGTAC 303.156,
TE1, 13.08.2008).

9. Tampouco a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os
períodos de  01/08/1979 a 31/12/1981 e de 01/03/1989 a 15/06/1989 pode prejudicar a autora,
uma vez que o segurado empregado não tem responsabilidade pelo recolhimento, mas sim o
empregador. Portanto, nada a alterar na sentença, cujos fundamentos ratifico (art. 46 da Lei
nº 9.099/95).  

10. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso inominado do INSS.
Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas ou em honorários de sucumbência, pois
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à
qual pertença (Súmula 421 STJ). Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000749045v4 e do código CRC 34d030c8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002075-63.2020.4.02.5001/ES

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

RECORRIDO: NELITA MARQUEZIN ARAUJO PAULA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar provimento
ao recurso inominado do INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas ou em
honorários de sucumbência, pois não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 STJ). Com o trânsito em julgado
baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796589v2 e do código CRC 42cfe8d9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009035-06.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANGELA MARIA RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: LEONEDES ALVINO FLEGLER (OAB ES021504)

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

RELATÓRIO

01. ANGELA MARIA RIBEIRO DA COSTA interpôs recurso inominado contra
sentença proferida pelo MM. Juiz do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que julgou
improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade urbana na
DER 13/04/2017, ou de reafirmação da DER (postulado na petição inicial).  Aduz que continuou
laborando e vertendo contribuições após a DER, e atingiu os requisitos necessários para a
aposentadoria por idade. Pugna pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma
da r. Sentença, para que seja reafirmada a DER e concedida a aposentadoria por idade.

02.  Conquanto intimado para apresentar contrarrazões, o INSS deixou transcorrer o
prazo (Ev. 36).

É o relatório. Presentes os requisitos processuais, conheço do recurso e passo
ao exame do seu mérito.

VOTO

03. Na DER(13/04/2017), a autora contava com 60 anos de idade (08/04/1967) e
167 meses de carência (Ev. 4- PROCADM2- fl. 41 e 50). Logo, precisaria de mais 13 meses de
carência, para preencher os requisitos necessários para uma aposentadoria por idade (180 meses).
Aduz que continuou a laborar e a verter contribuições à Previdência após a DER.

04.  Em sessão realizada no dia 02/12//2019, o STJ julgou o Tema 995, que tratava
sobre a possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com reafirmação da DER, para o momento de implementação dos requisitos necessários à
concessão de benefício previdenciário. De acordo com a Corte, por unanimidade, foi conhecido o
recurso e dado provimento ao tema, com base no art. 493, CPC/2015, fixando o entendimento de
que “é possível a reafirmação a DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.”

05. Em 21/05/2020, o STJ, no REsp nº 1727063 / SP, ainda definiu que:
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EMENTA PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e
contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a
data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data de
Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos
para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o
ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores
retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas,
pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação,
devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o
direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em
diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do
RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para
posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não
corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do
novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS
possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício,
a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela
via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de
até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de
sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no
requisitório de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao
momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o
julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de
produção da prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. 

06.  Portanto, reconhecido pela Corte o direito dos segurados à reafirmação da
DER, quando implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive, durante o
trâmite do processo administrativo ou judicial até as instâncias ordinárias. 

09. Porém, na hipótese dos autos, em consulta direta ao portal CNIS/INSS da
autora (https://portalcnis.inss.gov.br), constatei que já foi implementado pelo INSS,
administrativamente, benefício previdenciário de aposentadoria por idade em 08/11/2018 (NB
190.202.640-0), e o mesmo consta como ATIVO. Veja-se:

Detalhamento da Relação Previdenciária
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Detalhes do Benefício
Fonte de Informação:  Número do Documento:  
Benefício: 41 - APOSENTADORIA POR

IDADE
Número: 1902026400

Data Início: 08/11/2018 Data Fim:  
Situação: 0 - ATIVO NIT: 1252505096

10. Com efeito, a autora já obteve o benefício previdenciário pretendido, e vem
recebendo regularmente desde 08/11/2018 os proventos, ou seja, antes mesmo da interposição do
seu recurso inominado e do julgamento do presente recurso, pelo que o pedido encontra-se
prejudicado, não sendo necessário pronunciamento judicial para a concessão de aposentadoria
por idade após a DER original (13/04/2017).

11. Pelo exposto, Voto por negar seguimento ao recurso da autora, com fulcro
nos artigos 932, III, do Novo Código de Processo Civil e 2º, §2º, da Resolução CJF 2015/347, de
2 de junho de 2015. Sem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/90. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos à origem. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000719025v3 e do código CRC b6d708f0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009035-06.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANGELA MARIA RIBEIRO DA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: LEONEDES ALVINO FLEGLER (OAB ES021504)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar seguimento
ao recurso da autora, com fulcro nos artigos 932, III, do Novo Código de Processo Civil e 2º, §2º,
da Resolução CJF 2015/347, de 2 de junho de 2015. Sem honorários, nos termos do artigo 55 da
Lei n. 9099/90. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796743v2 e do código CRC aa4bd333. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000158-40.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: TERESA LOUZADA PIO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RELATÓRIO

O INSS interpôs embargos de declaração em face da decisão desta Relatora, em que
suspendi o julgamento do presente feito, até ulterior manifestação do STF no julgamento do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.674.221/SP, em que foi determinada a
suspensão de todos os processos que versem sobre o cômputo de tempo de  serviço rural remoto,
descontínuo e sem contribuição, para fins de carência da aposentadoria híbrida, que se encontrem
em grau recursal, em trâmite perante os Tribunais e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais (Ev. 50).  

É o relatado. 

VOTO

Pois bem. Em que pese o comando de suspensão das ações pelo STJ (TEMA 1007),
na hipótese, mantenho a tutela de urgência deferida em sentença. Até então, restou devidamente
fundamentado na sentença o direito à implantação do benefício de aposentadoria híbrida à parte
autora, de modo que remanesce em seu favor a probabilidade do direito, nos termos do artigo 300
do CPC. A mera divergência jurisprudencial não é suporte para a revogação da tutela de urgência
deferida. De mais a mais, por se tratar de verba de natureza alimentar, concedida a pessoa idosa
(hoje com 68 anos de idade), o transcurso do tempo  sem a percepção do benefício gerará
prejuízo à própria subsistência, o que configura lesividade a ser evitada. Também não há
possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao erário público, por força do pagamento, que
pode ser devolvido ao INSS a qualquer tempo, pelos meios devidos, e, se for o caso.

Sendo assim, Voto por conhecer o recurso de embargos do INSS, mas, no mérito
nego-lhe provimento. Mantenho a tutela de urgência deferida em sentença. Mantenho
também a suspensão do trâmite processual. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000717438v4 e do código CRC 519d06b3. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000158-40.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: TERESA LOUZADA PIO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso de embargos do INSS, mas, no mérito nego-lhe provimento. Mantenho a tutela de
urgência deferida em sentença. Mantenho também a suspensão do trâmite processual, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795644v2 e do código CRC 0b987c56. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004899-26.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ADILSON DE CASTRO SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

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

RELATÓRIO

01. ADILSON DE CASTRO SOUZA interpõe recurso inominado (evento35)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que
julgou improcedente seu pedido de aposentadoria rural por idade (evento27).

02. O recorrente alega que as provas documentais e os depoimentos testemunhais
existentes nos autos evidenciam o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
entre 01/04/1972 e 25/11/1990 e entre 2003 e 03/09/2018, preenchendo a carência legalmente
exigida para a obtenção do benefício. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da
sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

03. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
interposto e a manutenção integral da sentença proferida (evento39).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que o recorrente nasceu em 11/08/1958
(evento1, procadm4, fl.04), tendo completando o requisito etário em 2018, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural
em regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo – 14/08/2018 (evento1, procadm4, fl.50). Desse modo, deve
comprovar o trabalho rural no período de 2003 a 2018.
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07. Para comprovar a condição de segurado especial o autor juntou: i) certificado de
dispensa de incorporação de 08/08/1977, na qual consta a profissão do autor como lavrador
(evento1, procadm4, fl.10); ii) carteira do Sindicato Rural com data de filiação rasurada (evento1,
procadm4, fl.09); iii) contrato de parceria agrícola pelo período de 30/07/2009 a 30/09/2012, com
firma reconhecida em 30/07/2009 e termo aditivo prorrogando o contrato para 30/09/2018, com
firma reconhecida em 11/03/2011 (evento1, procadm4, fl.13/18); iv) declaração de terceiros
(evento1, procadm4, fl.21/29); v) declaração escolar (evento1, procadm4, fl.30); v) declaração de
união estável para fins de reforma agrária emitida em 08/05/2007, com firma reconhecida em
28/06/2007, na qual consta a profissão do autor como trabalhador rural (evento1, procadm4,
fl.31).

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

“Da análise das provas acima mencionadas, pode-se perceber que a parte Autora possui
envolvimento com a atividade rural. Contudo, o conjunto probatório não tem o condão de
comprovar que ela trabalhou na qualidade de segurado especial por tempo correspondente à
carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade.

Em seu depoimento em audiência, o Autor afirma ter se afastado do campo em 1991, retornando
após 2003. Porém, em perícia média realizada no INSS, ano de 2004, o requerente se declara
frentista (Evento11 CONT5, fls.03). O documento mais antigo trazido aos autos para comprovar o
retorno ao campo é datado de 2009 (Contrato de parceria). 

 A testemunha Sr. Moises Jose Correa faz afirmações inseguras, e se mostra bastante preocupado,
sempre olhando para o autor antes de proferir suas respostas, sendo inclusive advertido quanto a
seu comportamento. Já a testemunha Sr. Aires Reis de Oliveira afirma que conheceu o Autor a
partir de 2009, podendo atestar o trabalho rural dessa data em diante, por um período aproximado
de 10 anos.

 Resta, portanto, intensificada a dúvida que se pretendia sanar.

Assim, em que pese não ser necessário que a prova material contemple todo o período de carência,
tenho que a prova testemunhal não se mostra suficiente. Assim, a escassez de documentos e
informações escoimadas de dúvidas, impossibilita o reconhecimento do labor rural na qualidade
de segurado especial durante o tempo exigido por lei para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade.

Enfim, não há nos autos elementos suficientes para que se reconheça que o Autor trabalhou na
qualidade de segurado especial por tempo correspondente à carência exigida para a concessão de
aposentadoria por idade.”    

09. Observo que o recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Considero que o autor não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade rural, posto
que não houve o exercício da atividade rural na condição de segurado especial por todo o
período de carência. Não obstante os documentos apresentados satisfaçam a exigência legal de
início de prova material (art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91), verifico que no período de 1991 a 2007
o autor esteve afastado da atividade rural. Da análise dos autos, observo que no CNIS do autor
(evento11, cont2, fl.11/17) consta vínculo de natureza urbana no período entre 1991 e 2003. O
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autor em depoimento pessoal afirmou que se afastou do campo entre 1991 e 2003. Em que pese
tal afirmação, só há documentos nos autos indicando o retorno do autor a partir de 2007:
declaração de união estável para fins de reforma agrária emitida em 08/05/2007, com firma
reconhecida em 28/06/2007, na qual consta a profissão do autor como trabalhador rural (evento1,
procadm4, fl.31) e contrato de parceria agrícola pelo período de 30/07/2009 a 30/09/2012, com
firma reconhecida em 30/07/2009 e termo aditivo prorrogando o contrato para 30/09/2018, com
firma reconhecida em 11/03/2011 (evento1, procadm4, fl.13/18).

10. Ademais, em perícia média realizada no INSS, ano de 2004, o requerente se
declara frentista (Evento11 CONT5, fls.03), tendo inclusive recebido benefício de auxílio-doença
nos períodos de 07/10/2004 a 27/04/2005, de 05/07/2005 a 04/10/2005, de 06/01/2006 a
21/01/2006 e de 15/03/2006 a 14/04/2006 na condição de segurado comerciário (evento11, out2,
fls.6/9).

11. Assim, considero que houve ruptura definitiva do autor com o campo, pelo
menos, entre 1991 e 2007. Nesse contexto, inaplicável o enunciado da Súmula nº 46 da TNU, que
reconhece que o exercício de atividade intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural. Não se trata, in casu, de curtos períodos em que a parte
autora deixou o labor rural, foram 16 anos de afastamento.

12. Amadurecendo o debate, a TNU posicionou-se, passando a compreender que:
"se a ruptura da condição de segurado especial deu-se por prazo curto, com o retorno posterior
ao meio rural, antes do implemento do requisito idade e do requerimento administrativo, não
entendo que deva o requerente do benefício cumprir nova carência ou mesmo um terço da
carência no meio rural para ter direito ao benefício. A descontinuidade da atividade rural
admitida pela legislação é aquela que não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em
relação ao campo, situação que deve ser aferida em cada caso concreto, conforme as
particularidades regionais” (PEDILEF n. 50136966820124047107, Relator Juiz Federal
GERSON LUIZ ROCHA, TNU, DOU 18/12/2015 PÁGINAS 142/187.). Todavia, não é essa a
hipótese dos autos, pois o autor afastou-se por pelo menos 16 anos da atividade rural, apenas
comprovando retorno em 2007 e ainda não comprovou nova carência após o seu retorno.

13. Em conclusão, tendo em vista que o autor só comprovou o retorno às atividades
rurais em 2007 e requereu administrativamente o benefício em 2018, de 2007 a 2018 ou até
mesmo até a presente data, não se vislumbra o decurso dos 180 meses necessários para
cumprimento da carência exigida. Desse modo, ainda que o exercício do labor rural possa ocorrer
de forma descontínua, o afastamento da lida rural entre 1991 e 2007 representa evidente ruptura
definitiva com o campo, por se tratar de 16 anos, período de afastamento muito longo.

14. Dessa forma, o recorrente não fazer jus ao benefício de aposentadoria por
idade rural por não ter cumprido o período carência. Entretanto, tem direito a averbação do
período rural de 28/06/2007 a 29/07/2009, considerando que o INSS já reconheceu o período de
30/07/2009 a 30/09/2018 de atividade na qualidade de segurado especial (evento11, cont2, fl.14).
Assim, o autor pode requerer a aposentadoria por idade híbrida quando completar 65 anos de
idade.
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15. Por fim, considero que não há interesse em ver averbado o tempo de
“segurado especial” pretérito, uma vez que este período não poderá ser aproveitado para
obtenção de aposentadoria por idade rural, que foi objeto do requerimento administrativo e
do pedido inicial.

16. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento a fim de
condenar o INSS a averbar como tempo de labor rural apenas o período de 28/06/2007 a
29/07/2009. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000739037v4 e do código CRC 4d638081. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004899-26.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ADILSON DE CASTRO SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento a fim de condenar o INSS a averbar como tempo de labor rural apenas o período de
28/06/2007 a 29/07/2009. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de
origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000833433v2 e do código CRC 94dfac80. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004718-25.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JAMAURICE HORSTH DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

RELATÓRIO

01. Trata-se de ação ajuizada por JAMAURICE HORSTH DA SILVA requerendo a
condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de trabalhador rural desde a DER em
27/08/2018. O MMª. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES julgou procedente o
pedido inicial (evento32).

02. O INSS interpõe recurso inominado (evento42), nos quais argumenta que os
documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar a condição de segurado
especial da Parte Autora no período correspondente à carência. Aduz ainda que a esposa do autor
era servidora pública com renda superior ao salário mínimo, tornando a atividade rural do autor
meramente complementar, ou seja, sem a marca da indispensabilidade para a subsistência da
família. Requer a reforma da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados
improcedentes, bem como restituídos os valores recebidos pelo segurado por força de tutela
antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.
Eventualmente mantida a condenação, pede que seja parcialmente provido o recurso do INSS
para aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o
prazo seja contado em dias úteis e ainda revogar as multas processuais previamente cominadas ou
a redução de seus valores para o montante adequado.

03. O autor ofereceu contrarrazões no evento 50.

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

VOTO

05. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da
TNU), em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91). O autor completou 60 anos de idade em 09/07/2018 (evento1, proc3, fl.3), devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991) no período imediatamente
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anterior à data do implemento da idade mínima ou do requerimento do benefício – 27/08/2018
(evento1, procadm4, fl.09). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2003 a
2018.

06. Para comprovar as suas alegações, a parte autora juntou: i) escritura pública de
doação de propriedade rural de 01/12/1987, na qual consta o autor e os irmãos como donatários
(evento1, proc3, fl.07/10); ii) CCIR – 2003/2005 e 2017 e ITR – 1992 e 2006/2018 da
propriedade em nome do pai do autor - (evento1, procadm5, fl.13/34); iii) ficha de atendimento
ambulatorial e de cadastro família (evento1, procadm5, fl.35/37); iv) certidão de nascimento da
filha do autor de 18/02/1999, na qual consta a profissão do autor como lavrador (evento1,
procadm5, fl.38); v) ficha de matrícula (evento1, procadm5, fl.39/46).

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

“A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, comprovando o labor rural da
Autora por prazo superior à carência, em especial nas terras do pai. A testemunha, Sr Eliezer
Cardoso, confirma que o autor sempre trabalhou na roça, nas terras que recebeu de herança dos
pais. A testemunha, Sr. Sinval Leite, é vizinho do Autor há aproximadamente 17 anos, e também
confirma trabalho rural do requerente.

 A respeito da renda proveniente do trabalho de outro membro do grupo familiar, já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça que “a atividade urbana de um dos membros do grupo familiar não
descaracteriza a condição de segurada especial, devendo ser averiguada a dispensabilidade do
trabalho rural para a subsistência do grupo familiar”. (REsp 1.304.479/SP, de relatoria do Min.
Herman Benjamim, julgado em 10.10.2012) (gn).

O fato de a esposa do autor manter vínculo urbano anotado no CNIS, trabalhando como agente
comunitário de saúde,  não tem o condão de retirar a qualidade de segurado especial do autor,
uma vez que o valor recebido nem de longe representa o mínimo necessário para a manutenção de
uma família com dignidade, sendo completamente insuficiente para tornar o labor rural do autor –
plenamente comprovado nestes autos – uma mera atividade recreativa.  

Tem-se que os depoimentos colhidos por este juízo puderam corroborar o início de prova material
apresentada, sendo certo que a parte autora desenvolveu o labor agrícola durante sua vida,
havendo elementos de convicção suficientes para comprovar a atividade rural pelo período de
carência.”

08. Da análise dos autos, infere-se que o autor sempre exerceu atividade rural. O
documento de propriedade rural em nome do autor e dos irmãos desde 1987 e a certidão de
nascimento da filha do autor de 18/02/1999, na qual consta a profissão do autor como lavrador
são documentos aceitos como início de prova material da condição de segurado especial e pode
ser ampliada por produção de prova testemunhal idônea. Ademais, o autor reside na zona
rural de Iuna/ES (evento11, cont3, fl.01). É de se ter em conta ainda que no CNIS do autor
consta apenas um curto vínculo urbano (1 mês) no período de 01/12/2008 a 31/12/2008
(evento11, cont3, fl.4).
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09. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, considero que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho rural do autor em sua propriedade em
conjunto com os irmãos, bem como os depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si.

10. Quanto à alegação de descaracterização do regime de economia familiar em
razão de a companheira do autor ter vínculo empregatício urbano a partir do ano de 2006,
verifico no extrato do CNIS que a remuneração auferida pelo cônjuge não era superior a 2
salários mínimos (evento11, cont2). Assim, entendo que o mero exercício de atividade urbana
por parte do cônjuge não basta para descaracterizar a condição de segurado especial, conforme
veiculado no enunciado nº 41 da TNU (“A circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”).
Essa orientação baseia-se na constatação de que as módicas condições econômicas dos
segurados, que laborem em regime de economia familiar, são capazes de comprometer sua
subsistência, motivo por que eventual trabalho urbano não descaracteriza tal sistema
colaborativo, desde que a renda obtida com o trabalho rurícola continue sendo essencial à
subsistência da família.

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

12. Assim, o autor logrou demonstrar que seu trabalho era realizado nas condições
que caracterizam o regime de subsistência. Diante desse quadro, conclui-se que o trabalho do
autor era essencial a sua subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar
(nos termos do art. 11, §1º da Lei 8.213/91). Preenche, portanto, a autora tempo suficiente ao
preenchimento da carência necessária à concessão do benefício.

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

14. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para fins
de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de origem se
coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da Portaria
548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias, contados a
partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o cumprimento das decisões
do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena de responsabilização
funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do mesmo parâmetro
adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

15. Quanto à contagem do prazo de 30 dias corridos para implementar a tutela de
urgência, estabelecidos na sentença, destaco que o prazo para cumprimento de ordem judicial,
conquanto não se suspenda, por se tratar de verba alimentar, deve ser contado em dias
úteis (desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que trata dos
prazos processuais e sua contagem em dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do
sistema processual utilizado. Nesse sentido, vide recente Enunciado aprovado pelas Turmas
Recursais/ES:  Enunciado nº66 - "O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados
Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30
dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado" (Aprovado
na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020). Caso a APSADJ
não cumpra a determinação no prazo estipulado, ora esclarecido que é contado em dias úteis e
respeitando-se o prazo de acesso à intimação feita pelo sistema eproc, será apurado o valor da
multa diária após o trânsito em julgado (R$100,00). 

16. Pelo exposto, conheço do recurso do INSS, e no mérito, voto por dar parcial
provimento tão somente para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$
100,00 por dia de atraso e para esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de urgência é
contado em dias úteis da intimação da APSADJ, respeitando-se o prazo de acesso à intimação
feita pelo sistema eproc. No mais, mantida a sentença. Sem condenação em custas processuais
(art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de
acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000755494v3 e do código CRC 7304e03c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004718-25.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JAMAURICE HORSTH DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento tão somente para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$
100,00 por dia de atraso e para esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de urgência é
contado em dias úteis da intimação da APSADJ, respeitando-se o prazo de acesso à intimação
feita pelo sistema eproc. No mais, mantida a sentença. Sem condenação em custas processuais
(art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de
acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796292v2 e do código CRC eaf3e1a2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006331-80.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSUEL RANGEL (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CARDOSO SORAES BASTOS (OAB ES010324)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado (evento29) contra sentença proferida pela
MMª. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente o pedido
inicial para condená-lo a implantar, em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria por
idade rural (pescador) (evento23). Em suas razões, argumenta que o autor era sócio de empresa
de construção o que demonstra que a sua sobrevivência não dependia do alegado trabalho
pesqueiro, razão pela qual resta descaracterizado o regime de economia familiar. Postula a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Requer ainda
seja afastada a multa previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer
ou subsidiariamente reduzido seu valor.

02. JOSUEL RANGEL ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção
da sentença (evento37).

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

VOTO

04. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da
TNU), em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91). O autor completou 60 anos de idade em 02/12/2017 (evento1, procadm3, fl.04),
devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991) no período
imediatamente anterior à data do implemento da idade mínima ou do requerimento do benefício –
07/06/2018 (evento1, procadm3, fl.43). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período
de 2002 a 2017 ou de 2003 a 2018.

05. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) carteira de pescador
profissional, categoria pescador profissional, com data de registro em 10/08/1996 (evento1,
procadm3, fl.08/11); ii) declaração de terceiros (evento1, procadm3, fl.12/17); iii) requerimento
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de seguro defeso anos 1999//2006, 2009/2017 (evento1, procadm3, fl.32).

06. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido do autor ao argumento de ter
restado comprovado o efetivo exercício de atividade de pesca. Por oportuno, transcrevo trecho da
sentença:

“Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, restando comprovado o labor da
parte autora como pescador por prazo superior à carência. As testemunhas afirmam que o autor
sempre trabalhou como pescador no município de Itapemirim.                                                 

 Quanto a alegação de INSS de que Autor seria sócio de uma empresa, tal fato foi plenamente
refutado pelas testemunhas ouvidas em juízo. A suposta empresa funcionou em Belo Horizonte/MG,
e as testemunhas foram unânimes em afirmar que o autor sempre residiu em Itapemirim/ES, e que
nunca exerceu outra atividade fora a pesca artesanal.                       

O Autor possui período de segurado especial positivo anotado no CNIS, e recebeu benefício de
auxílio doença na condição de segurado especial nos anos de 2000, 2002 e 2008 (Evento 1,
PROCADM2, fls.26 - 37), o que reforça a narrativa das testemunhas.     

Tem-se, pois, que os depoimentos das testemunhas ouvidas por este juízo puderam corroborar o
início de prova material apresentado, restando devidamente comprovado que a Requerente exerceu
atividade de pescador por período superior a carência.

Dessa forma, cumpre reconhecer o direito à percepção do benefício pleiteado.”

07. Com efeito, verifico que há início de prova material suficiente nos autos, a
qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. A carteira de pescador
profissional com data de registro em 10/08/1996 (evento1, procadm3, fl.08/11) e os
requerimentos de seguro defeso nos anos 1999//2006, 2009/2017 (evento1, procadm3, fl.32) são
documentos aceitos de modo pacífico pela jurisprudência como início de prova material da
condição de segurado especial do autor. Ademais, verifico que não consta qualquer vínculo
urbano no CNIS do autor, tendo a autarquia reconhecido o período de atividade de segurado
especial de 10/08/1996 a 10/09/2012 (evento9, out2, fl.10). Insta destacar que o autor recebeu
auxílio-doença na qualidade de segurado especial em 2002 e 2007 (evento1, procadm3, fl.37).

08. Quanto à alegação do INSS de que autor seria sócio de uma empresa em Belo
Horizonte, verifico que a juíza perquiriu sobre a questão em audiência, não tendo comprovado
que o autor seja empresário ou possua algum vínculo com a empresa em Belo Horizonte.
Ademais, o INSS não comprovou a obtenção de rendimentos pelo autor em razão de suposta
atividade empresarial.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 22



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 86/239

5006331-80.2019.4.02.5002 500000748212 .V3 JES10878© JES7044

09. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória para momentos posteriores e também anteriores,
desde que o conjunto probatório esteja harmônico. No caso dos autos, considero que as
testemunhas ouvidas em Juízo foram coerentes e seguras em atestarem o trabalho pesqueiro do
autor, bem como afirmaram que o autor nunca exerceu outra atividade, sempre residiu em
Itapemirim/ES e nunca morou em Belo Horizonte.

10. Nesse contexto, entendo haver início de prova material, corroborado pela
prova testemunhal colhida em juízo, apto a permitir a concessão da aposentadoria por
idade rural, ante o pleno convencimento da condição de pescador ostentada pelo autor.

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

12. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por dar parcial provimento tão
somente para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de
atraso. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art.
55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000748212v3 e do código CRC 4de007d9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006331-80.2019.4.02.5002/ES

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

RECORRIDO: JOSUEL RANGEL (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CARDOSO SORAES BASTOS (OAB ES010324)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento tão somente para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$
100,00 por dia de atraso. No mais mantida a sentença. Sem condenação em custas processuais
(art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de
acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796294v2 e do código CRC 5b4f015c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:50 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 22

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 88/239

5001163-91.2019.4.02.5004 500000753126 .V2 JES10878© JES10878

RECURSO CÍVEL Nº 5001163-91.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ISABEL DE JESUS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

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

RELATÓRIO

01. ISABEL DE JESUS DOS SANTOS interpõe recurso inominado (evento28)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Linhares/ES que julgou
improcedente o seu pedido para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria
por idade rural (evento24).

02. A recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos, bem como a
prova testemunhal, evidenciam o exercício de atividade rural durante o período correspondente à
carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Alega ainda que o trabalhador diarista
é também segurado especial, independente do recolhimento de contribuições para a Previdência.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente
o pedido inicial.

03. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
de improcedência (evento35).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 03/08/1963
(evento1, out2, fl.10), tendo completado o requisito etário em 2018, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
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regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do
requerimento administrativo – 13/02/2019 (evento1, out2, fl.23). Desse modo, deve comprovar o
trabalho rural no período de 2003 a 2018 ou de 2004 a 2019.

07. A recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar as
suas alegações, juntou: i) vínculos na CTPS como trabalhadora rural (evento1, inic1, fls. 20/22).

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

“Foi realizada audiência. Segue o teor dos principais trechos dos depoimentos:

ISABEL DE JESUS DOS SANTOS (AUTORA)

Que mora com seu marido na Fazenda Lagoa das Palmas, Linha de Barreira, Linhares / ES, há 21
anos, antes morava na Fazenda Aliança, depois em Povoação; que já trabalhou com CTPS
assinada, trabalhava com CTPS assinada até 2012, de lá para cá trabalha somente na “diária”
(diarista); que nunca trabalhou como meeira ou com contrato; que o marido trabalha como
gerente da Fazenda são Miguel; que trabalhou em outras Fazendas também; que antes de 2012
trabalhava na Fazenda Produtora; que trabalhou em outras Fazendas próximas/vizinhas (Fazenda
Três Marias – plantando capim), (Fazenda Produtora – diária do café); que sempre trabalhou na
roça e disse que nunca trabalhou fora da roça pois não sabia fazer outra coisa; que após 2012 a
autora começou a pagar o INSS; que separava um pouco da diária para pagar o INSS; que recebia
1 salário mínimo; que nunca fez serviços de doméstica, costureira etc, sempre trabalhou na diária
ou como empregada, mas sempre na roça; que o seu marido como gerente da Fazenda recebe em
torno de 1,5 salários mínimos e não possuem carro.

LOURDES ROSSATE ELIAS (TESTEMUNHA)

Que conhece a autora há mais de 30 anos e sempre teve contato com ela; que a autora sempre
trabalhou na roça; que ela sempre morou em Fazenda e nunca trabalhou fora da roça; que a
testemunha mora e trabalha na Fazenda Produtora onde a autora já morou e trabalhou; que a
autora saiu em 2012 da Fazenda Produtora e foi trabalhar na Fazenda Três Marias com o Dr.
Carlos; que voltou a trabalhar na Fazenda Produtora na diária (diarista).

DELFINO ELIAS (TESTEMUNHA)

Que conhece a autora há 30 anos; que sempre trabalhou e morou na roça seja de CTPS assinada
ou na diária; que atualmente, trabalha na diária ora para um, ora para outro, mas sempre na roça
(café, capim cacau), e o marido dela também sempre trabalhou na roça.

A prova documental aliada à prova testemunhal, que foi segura e convincente, confirmou o
trabalho da autora em atividade rural na condição de diarista. Assim, considero provado que a
parte autora exerceu atividade rural como diarista.

Cumpre ressaltar que o art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII
do art. 11) quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do
art. 11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na alínea g,
o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem recolhimento
de contribuições não era exclusivo do segurado especial. 
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Ocorre que o art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza
rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. 

A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores rurais eventuais não mais podem
requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da Lei nº 8.213/91, ou seja, a
aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas com base na comprovação de
exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições. 

A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço
de natureza rural. 

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010. O
período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

No caso, considerando que o tempo como diarista somente pode ser computado o tempo até
31/12/2010, não ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora como
segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou sendo exercida
pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do requerimento
administrativo para concessão da aposentadoria.

Assim, considero que não restou provado que a autora exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período suficiente ao cumprimento da carência da aposentadoria. Não faz jus,
assim, à aposentadoria por idade”.

09. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material suficiente nos
autos a comprovar o período de carência. Os vínculos da autora como trabalhadora rural entre
1985 e 2012 anotados na CTPS (evento1, inic1, fls. 20/22) denotam elemento de elevada carga
probatória, no sentido de que a autora sempre se dedicou ao labor campesino para a própria
sobrevivência e pode ser ampliado por produção de prova testemunhal idônea. Destaco que
as anotações na CTPS da autora são para empregadores pessoas físicas em estabelecimentos
agropecuários ou para empresas envolvidas com a atividade rural. Nesse sentido, a CLT, em seu
artigo 70, ‘b’, conceitua os trabalhadores rurais, como aqueles “que, exercendo funções
diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos
métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se
classifiquem como industriais ou comerciais”. Por oportuno segue abaixo extrato do CNIS:
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10. Ademais, verifico que a autora afirmou em depoimento pessoal que trabalhava
com CTPS assinada até 2012, de lá para cá trabalha somente na “diária” (diarista); que após
2012 a autora começou a pagar o INSS; que separava um pouco da diária para pagar o INSS, o
que foi corroborado pela prova testemunhal. É verdade que a jurisprudência não exige que o
início de prova material abranja todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma
Nacional de Uniformização), bem como admite a extensão da eficácia probatória do início de
prova material antiga para o futuro com base em prova testemunhal convincente.

11. Por fim, embora o juiz sentenciante tenha considerado provado que a parte
autora exerceu atividade rural como diarista entendeu que o tempo como diarista somente
poderia ser computado até 31/12/2010. Tal tese não se sustenta. O diarista rural (boia-fria), que
presta serviço não eventual a diversos produtores rurais locais não equivale ao contribuinte
individual, pois sua condição extremamente humilde e hipossuficiente não lhe permite
recolher contribuições previdenciárias, dada a precariedade das relações de trabalho, na
maior parte das vezes informais, bem como a sazonalidade das atividades que exerce. Tanto
é assim que a necessidade de apresentação de início de prova material é extremamente mitigada
nesses casos pela jurisprudência pátria e não haveria sentido em facilitar-lhe a comprovação, por
um lado, e por outro impor-lhe exigência que nem ao segurado especial em regime de economia
familiar é feita, mesmo que este, em tese, tivesse melhores condições para tanto.

12. Tanto o STJ quanto a TNU fixaram sua jurisprudência no sentido de que o
trabalhador rural diarista é equiparado ao segurado especial para fins de concessão de
benefício previdenciário. É o que se infere dos julgados abaixo colacionados:
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PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022
do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele
assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O entendimento do Superior
Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante, é equiparado ao
segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos
necessários para a obtenção dos benefícios previdenciários. 3. Recurso especial a que se nega
provimento.”(STJ - Processo RESP 201700894565 RESP - RECURSO ESPECIAL – 1667753
Relator(a) OG FERNANDES Órgão julgador SEGUNDA TURMA Fonte DJE DATA:14/11/2017
..DTPB)

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

13. No mesmo sentindo, é o entendimento do TRF da 4ª Região:
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CONTRIBUIÇÕES
INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO
ACÓRDÃO.

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

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

15. Assim, presentes o início da prova material da condição de rurícola da
autora, a qual foi corroborada pela prova testemunhal, tenho que resta comprovado o
exercício da atividade rural no período de carência, sendo, por conseguinte, cabível o
deferimento da aposentadoria postulada.
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16. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento para
reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da autora ISABEL DE JESUS DOS
SANTOS o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em 13/02/2019 (DER), tudo
corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000753126v2 e do código CRC 8649a7d0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001163-91.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ISABEL DE JESUS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da autora ISABEL DE JESUS
DOS SANTOS o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em 13/02/2019 (DER),
tudo corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796426v2 e do código CRC e6b7df4f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000089-05.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA PIRES SANTANA (AUTOR)
ADVOGADO: WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS (OAB MG118237)

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

RELATÓRIO

01. MARIA AUXILIADORA PIRES SANTANA interpõe recurso inominado
(evento32) contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES que
julgou improcedente o seu pedido para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de
aposentadoria por idade rural (evento26).

02. A recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos, bem como a
prova testemunhal, evidenciam o exercício de atividade rural durante o período correspondente à
carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Alega ainda que o trabalhador diarista
é também segurado especial, independente do recolhimento de contribuições para a Previdência.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente
o pedido inicial.

03. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
de improcedência (evento36).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 24/05/1957
(evento1, RG5, fl.03), tendo completado o requisito etário em 2012, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
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regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do
requerimento administrativo – 16/08/2017 (evento1, end4, fl.05). Desse modo, deve comprovar o
trabalho rural no período de 1997 a 2012 ou de 2002 a 2017.

07. A recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar as
suas alegações, juntou: i) certidão de casamento com Adelson Gomes de Jesus, celebrado em
24/03/1972, onde consta que ele era braçal, com averbação de divórcio em 02/08/1982 (evento1,
RG2, fl.4); ii) ficha de matrícula escolar (evento1, DESINRURAL3, fl.2); iii) ficha médica com
registra em 01/09/2016, na qual consta que a autora exercia profissão de lavradora (evento1,
DESINRURAL3, fl.4); iv) CTPS da autora onde consta inscrição como segurada especial
realizada em 03/04/2001 (evento1, END4, fl.3); v) declaração de terceiros (evento6, COMP2).

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

“Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que trabalha na roça
desde 8 anos de idade; que no início trabalhava com seus pais, que eram diaristas; que continuou
trabalhando como diarista até os dias de hoje; que já trabalhou para Manoel, Jorge dos Santos e
Gibson Cosme como diarista; que nunca teve contrato de parceria com proprietário e que mesmo
tendo se declarado doméstica na ficha de matrícula do ano de 1996, era trabalhadora rural.

A primeira testemunha afirmou que conhece a autora há 19 anos; que ela trabalha na roça como
diarista, catando pimenta e café na propriedade de Manoel; que depois que Manoel morreu, houve
divisão das terras e autora continuou trabalhando como diarista para o gênero dela, que é filho do
Manoel; que atualmente ela ainda trabalha; que costuma vê-la trabalhando na roça; que a última
vez que a viu tem um semana; que autora já trabalhou como diarista para a família Cosme; que a
autora nunca foi meeira.

A segunda testemunha alegou que conhece autora há 17 anos; que quando conheceu ela
trabalhava na roça para Manoel como diarista; que sempre trabalhou como diarista até os dias de
hoje; que nunca exerceu atividade urbana; que a viu trabalhando na roça há uma semana.

Em seu depoimento pessoal, a autora informou que sempre trabalhou como diarista autônoma na
lavoura, dedicando-se exclusivamente à atividade rural, em regime de sobrevivência.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do art. 11) quanto o
empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do art. 11 referia-se ao
trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V do art. 11, que se
refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na alínea g, o trabalhador
eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem recolhimento de contribuições
não era exclusivo do segurado especial.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza
rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A parte autora requereu a
aposentadoria em 2013. A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores rurais eventuais
não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da Lei nº 8.213/91, ou
seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas com base na comprovação
de exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições. A carência passa a ser um dos
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requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses trabalhadores rurais. Não obstante, o
art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008 prevê que até 31 de dezembro de 2010, a
atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº 8.213/91 é contada para efeito de carência
na concessão de aposentadoria por idade ao empregado rural e ao de segurado contribuinte
individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural.

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010. O
período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

Analisando a documentação juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência, observo
que apesar da confirmação do trabalho rural a partir de 03/04/2001, conforme inscrição no INSS
como segurada especial, a parte autora não preencheu a carência necessária para a concessão da
aposentadoria, sendo certo que após 01/01/2011 é necessária a contribuição do diarista para que o
período trabalhado possa ser computado como carência.

Dessa forma, não há comprovação de cumprimento da carência na data do requerimento, em
16/08/2017.

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (55 anos), mas ainda não possui tempo de serviço/contribuição
suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por idade
(pelo menos 15 anos ou 180 contribuições)”.

09. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material suficiente nos
autos a comprovar o período de carência, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por
prova testemunhal. A CTPS da autora onde consta inscrição como segurada especial realizada em
03/04/2001 (evento1, END4, fl.3) é documentos aceito de modo pacífico pela jurisprudência
como início de prova material da condição de segurado especial. Ademais, no CNIS da autora
consta que ela reside na zona rural de Jaguaré (evento15, procadm1, fl.25). É preciso ter em
conta, ainda, que a autora não possui qualquer anotação em seu CNIS (eventp1, end4, fl.4), não
contando, portanto, com qualquer vínculo de natureza urbana.

10. Ademais, não é factível crer que uma mulher divorciada (divórcio em
02/08/1982 - evento1, RG2, fl.4), em idade produtiva, que não possui vínculo urbano, não tenha
desenvolvido qualquer atividade laboral durante todo esse tempo. Em tais hipóteses, a presunção
é favorável à autora e tal presunção foi corroborada com a prova material (inscrição como
segurada especial) e testemunhal, uma vez que as testemunhas ouvidas em Juízo foram unânimes
ao afirmar que a autora “sempre trabalhou como diarista e que nunca exerceu qualquer atividade
urbana”.

11. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória para momentos posteriores e também anteriores,
desde que o conjunto probatório esteja harmônico.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 24



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 99/239

5000089-05.2019.4.02.5003 500000755783 .V2 JES10878© JES10878

12. Por fim, embora o juiz sentenciante tenha considerado provado que a parte
autora exerceu atividade rural desde 03/04/2001 entendeu que o tempo como diarista somente
poderia ser computado até 31/12/2010. Tal tese não se sustenta. O diarista rural (boia-fria), que
presta serviço não eventual a diversos produtores rurais locais não equivale ao contribuinte
individual, pois sua condição extremamente humilde e hipossuficiente não lhe permite
recolher contribuições previdenciárias, dada a precariedade das relações de trabalho, na
maior parte das vezes informais, bem como a sazonalidade das atividades que exerce. Tanto
é assim que a necessidade de apresentação de início de prova material é extremamente mitigada
nesses casos pela jurisprudência pátria e não haveria sentido em facilitar-lhe a comprovação, por
um lado, e por outro impor-lhe exigência que nem ao segurado especial em regime de economia
familiar é feita, mesmo que este, em tese, tivesse melhores condições para tanto.

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

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

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

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

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CONTRIBUIÇÕES
INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO
ACÓRDÃO.

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

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

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

17. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento para
reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da autora MARIA AUXILIADORA
PIRES SANTANA o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em 16/08/2017 (DER),
tudo corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim, concedo a tutela
antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por idade no prazo
de 30 dias úteis a contar da intimação do presente julgado. Sem condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000755783v2 e do código CRC 5e91e565. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000089-05.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA PIRES SANTANA (AUTOR)
ADVOGADO: WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS (OAB MG118237)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da autora MARIA
AUXILIADORA PIRES SANTANA o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em
16/08/2017 (DER), tudo corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Por fim,
concedo a tutela antecipada e determino ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria
por idade no prazo de 30 dias úteis a contar da intimação do presente julgado. Sem condenação
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796428v2 e do código CRC eb6fe648. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001152-62.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

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

RELATÓRIO

01. PEDRO FRANCISCO DA SILVA interpõe recurso inominado (evento24)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Linhares/ES que julgou
improcedente o seu pedido para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria
por idade rural (evento20).

02. O recorrente alega que as provas documentais existentes nos autos, bem como a
prova testemunhal, evidenciam o exercício de atividade rural durante o período correspondente à
carência legalmente exigida para a obtenção do benefício. Alega ainda que o trabalhador diarista
é também segurado especial, independente do recolhimento de contribuições para a Previdência.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente
o pedido inicial.

03. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
de improcedência (evento31).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que o recorrente nasceu em 15/06/1957
(evento1, inic1, fl.12), tendo completado o requisito etário em 2017, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
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regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do
requerimento administrativo – 17/06/2017 (evento1, inic1, fl.29). Desse modo, deve comprovar o
trabalho rural no período de 2002 a 2017.

07. O recorrente alega possuir condição de segurado especial. Para comprovar as
suas alegações, juntou: i) vínculos na CTPS como trabalhadora rural (evento1, inic1, fls. 20/24).

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

“Foi realizada audiência. Seguem os principais pontos dos depoimentos:

PEDRO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Que mora em Sooretama/ES; que sempre morou no mesmo local; que não tem propriedade rural;
que não está trabalhando atualmente, parou de trabalhar em 2013 por problemas de saúde; que
antes de 2013 trabalhava na roça com contratos e diárias; que de 2010 pra cá trabalhou com
contrato com o “Jair Jupin” depois com a Claudia Apict (japonesa); que requereu benefício ao
INSS mas foi indeferido; que trabalhava na colheita de café, mas não morava no local; que
trabalhou na floresta Rio Doce (área de corte de eucalipto); que trabalhou na Codestra; que em
2014 trabalhou em contrato de café pois ninguém assina a CTPS; que trabalhou durante mais
tempo na diária sem CTPS assinada com o Sr. Jair Jupim, com o Sr. Adão Brasil e com o Sr.
Adenilso Gheti; que trabalhou o maior tempo na diária; que tem 86 meses de trabalho rural na
CTPS; que trabalhou mais tempo na diária que no tempo em CTPS; que nunca trabalhou no meio
urbano como pedreiro, somente 1 vez trabalhou na Prefeitura (1997 a 2000), depois somente
contratos temporários (aproximadamente 7 meses). 

THIAGO JOSÉ DE MORAES (TESTEMUNHA)

Que conhece o autor de Sooretama; que o autor sempre trabalhou na roça; que quando o autor
trabalhou na Prefeitura era vigilante mas não se recorda o período, mas sabe que foram 3 vezes
que o autor trabalhou na Prefeitura; que na roça o autor trabalhou como diarista nas lavouras,
prestava serviços; que o autor trabalhava nas plantação de eucaliptos; que o autor trabalhou na
Embrasil.

NEUZA RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Que conhece o autor há mais de 30 anos; que o autor reside em Sooretama; que o autor trabalhou
na Prefeitura como guarda; que fora desse trabalho como guarda trabalhava nas colheitas de café
como diarista; que o autor nunca trabalhou de “meia”; que o autor trabalhava nas lavouras de
café; que chegou a trabalhar junto com o autor muitas vezes em vários lugares diferentes em
lavouras de café; que fora da roça, o autor somente trabalhou de guarda na Prefeitura; que na
roça sempre trabalhou com café e um período com motosserra cortando madeiras de eucalipto.

A prova documental aliada à prova testemunhal, que foi segura e convincente, confirmou o
trabalho da autora em atividade rural na condição de diarista. Assim, considero provado que a
parte autora exerceu atividade rural como diarista.

Ressalte-se que o art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do
art. 11) quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do
art. 11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
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do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na alínea g,
o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem recolhimento
de contribuições não era exclusivo do segurado especial. 

Ocorre que o art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza
rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. 

A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores rurais eventuais não mais podem
requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da Lei nº 8.213/91, ou seja, a
aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas com base na comprovação de
exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições. A parte autora requereu a
aposentadoria em 2017. 

A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço
de natureza rural. 

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010. O
período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

No caso, considerando que o tempo como diarista somente pode ser computado o tempo até
31/12/2010, não ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora como
segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou sendo exercida
pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do requerimento
administrativo para concessão da aposentadoria.

Além disso, cumpre observar que o autor desempenhou atividades tipicamente urbanas durante o
período de 1997 a 2000 e 2007 a 2008 (evento 18, anexo 4, fls. 7/18). O desempenho de atividades
urbanas comprova o afastamento do meio rural. 

Oportuno destacar também, o fato de que o autor está afastado das suas atividades laborativas
desde o ano de 2013. Assim, considero que não restou provado que o autor exerceu atividade rural
em regime de subsistência por período suficiente ao cumprimento da carência da aposentadoria.
Não faz jus, assim, à aposentadoria por idade”.

09. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material suficiente nos
autos a comprovar o período de carência. Os vínculos do autor como trabalhador rural, braçal,
safrista e operador de motosserra entre 1976 e 2016 anotados na CTPS (evento1, inic1, fls. 20/24)
denotam elemento de elevada carga probatória, no sentido de que o autor sempre se dedicou ao
labor campesino para a própria sobrevivência e pode ser ampliado por produção de prova
testemunhal idônea. Destaco que as anotações na CTPS do autor são para empregadores pessoas
físicas em estabelecimentos agropecuários ou para empresas envolvidas com a atividade rural.
Nesse sentido, a CLT, em seu artigo 70, ‘b’, conceitua os trabalhadores rurais, como aqueles
“que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados
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em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de
suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais”. Por oportuno segue abaixo
extrato do CNIS:

10. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, considero que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho rural do autor como diarista, bem
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como os depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si. Esclareço que apesar do autor
afirmar em depoimento pessoal que não mais trabalhou desde 2013, ele possui anotações na
CTPS como trabalhador rural em 2014 e em 2016 (evento1, inic1, fl.24) e recolhimento como
contribuinte individual em 2015 (evento1, inic1, fl.18).

11. Quanto aos períodos de 03/02/1997 a 30/12/1997, de 04/03/1998 a 02/05/2000,
de 02/07/2007 a 14/12/2007 e de 03/03/2008 a 06/10/2008 em que o autor exerceu atividade
urbana, destaco que tal fato não impede o reconhecimento do direito à aposentadoria pretendida,
ex vi do enunciado da Súmula 46, que a propósito, diz: O exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição
que deve ser analisada no caso concreto. (DOU 15/3/2012, p. 119). Dessa forma, entendo que o
curto período de labor anotado na CTPS não configura ruptura em relação ao campo.

12. Por fim, embora o juiz sentenciante tenha considerado provado que a parte
autora exerceu atividade rural como diarista, entendeu que o tempo como diarista somente
poderia ser computado até 31/12/2010. Tal tese não se sustenta. O diarista rural (boia-fria), que
presta serviço não eventual a diversos produtores rurais locais não equivale ao contribuinte
individual, pois sua condição extremamente humilde e hipossuficiente não lhe permite
recolher contribuições previdenciárias, dada a precariedade das relações de trabalho, na
maior parte das vezes informais, bem como a sazonalidade das atividades que exerce. Tanto
é assim que a necessidade de apresentação de início de prova material é extremamente mitigada
nesses casos pela jurisprudência pátria e não haveria sentido em facilitar-lhe a comprovação, por
um lado, e por outro impor-lhe exigência que nem ao segurado especial em regime de economia
familiar é feita, mesmo que este, em tese, tivesse melhores condições para tanto.

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

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

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

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

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CONTRIBUIÇÕES
INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO
ACÓRDÃO.

1. A aposentadoria por idade rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos trabalhadores
rurais que comprovem o desempenho de atividade rural no período de carência, imediatamente
anterior ao implemento do requisito etário ou anterior ao requerimento administrativo. 2. O labor
rural do trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido pelo segurado especial para
fins previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS como condição para o
reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início de prova material, com o
qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma situação de trabalho rural
como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser ponderada a circunstância de a parte
autora exercer a atividade rural como trabalhadora rural diarista ou boia-fria, o que conduz a
uma flexibilização do início de prova material proporcional à redução da formalidade das relações
campesinas estabelecidas entre os trabalhadores boias-frias e aqueles que se utilizam da sua mão
de obra. 5. A alegação do INSS de que o trabalhador rural boia-fria deve ser considerado, a

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

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

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 25

http://008.72.64.000/


11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 109/239

5001152-62.2019.4.02.5004 500000753805 .V3 JES10878© JES10878

partir de 2011, como contribuinte individual, sujeito ao recolhimento de contribuições
previdenciárias, por força no disposto no art. 2º da Lei 11.718/2008, não merece acolhida, tendo
em vista que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o
entendimento de que o boia-fria não equivale ao contribuinte individual, pois sua condição
extremamente humilde e hipossuficiente não lhe permite recolher contribuições previdenciárias,
dada a precariedade das relações de trabalho, na maior parte das vezes informais, bem como a
sazonalidade das atividades que exerce. Tanto é assim que a necessidade de apresentação de
início de prova material é extremamente mitigada nesses casos, e não haveria sentido em
facilitar-lhe a comprovação, por um lado, e por outro impor-lhe exigência que nem ao segurado
especial em regime de economia familiar é feita, mesmo que este, em tese, tivesse melhores
condições para tanto. 6. Comprovado o preenchimento da carência no período imediatamente
anterior à idade mínima ou ao requerimento administrativo, deve ser concedido o benefício de
aposentadoria por idade rural. 7. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de
juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios
da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição
de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão
sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 8.
Determinado o cumprimento imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser
efetivada em 45 dias, nos termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil. (Processo AC
50211029220154049999 5021102-92.2015.404.9999 Orgão Julgador SEXTA TURMA Julgamento
17 de Maio de 2017 Relator (Auxilio Salise) ÉZIO TEIXEIRA) (grifei)

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

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

17. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar provimento para
reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor do autor PEDRO FRANCISCO DA
SILVA o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em 17/06/2017 (DER), tudo
corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000753805v3 e do código CRC be50a53f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001152-62.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor do autor PEDRO FRANCISCO
DA SILVA o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB em 17/06/2017 (DER), tudo
corrigido conforme manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao pagamento de
custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796432v2 e do código CRC e0d795e7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000358-44.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA JOSEFA CUSTODIO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA CARRARA DA SILVA JARDIM (OAB ES010957)

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

RELATÓRIO

1. MARIA JOSEFA CUSTODIO interpõe recurso inominado (evento61) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES (evento42), que julgou
improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria rural por
idade e a pagar as prestações vencidas desde o indeferimento administrativo.

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

3. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
(evento65).

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

VOTO

5. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o
benefício de aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art.
11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se
mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§ 1º), em atividade
rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável
o recolhimento de contribuições (arts. 39, inciso I, 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91).

6. Compulsando os autos, observo que a autora nasceu em 07/03/1957 (evento1,
RG4), tendo completado o requisito etário em 2012 devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em regime de economia
familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do requerimento
administrativo – 19/09/2018 (evento1, procadm7, fl.28). Desse modo, deve comprovar o trabalho
rural no período de 1997 a 2012 ou de 2003 a 2018.
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7. A autora alega possuir qualidade de segurada especial, para tanto juntou: i)
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com filiação em 12/12/1997 (evento 1, COMP9);
ii) certidão de matrícula do imóvel rural herdado pela autora em 21/08/1987 (evento1,
MATRIMÓVEL10); iii) ITR de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 do Sítio Bela Vista, tendo
como contribuinte a irmã da autora, Sra. Luiza Geminiano Francisco (evento1, OUT 11 e 12), iv)
medição da propriedade rural em nome da autora e da irmã – 06/01/2000 (evento1, OUT13); v)
recibos de pagamento da contribuição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos anos de 2008,
2012, 2013 e 2015 (evento1, OUT14); vi) recibo de pagamento da contribuição para Associação
dos Pequenos Agricultores e Descendentes de Quilombolas dos anos de 2016 a 2018 (evento1,
OUT15); vii) recibos de compra de material de construção para reforma da casa da autora, nos
anos de 2016 a 2018 (evento1, OUT16).

8. O Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido autoral sob o seguinte
fundamento:

“Pela análise dos documentos juntados pela autora, bem como pelo depoimento da testemunha e
dos informantes, não é possível reconhecer o exercício de atividade rural como segurada especial
pelo período de carência de 180 meses, conforme se verá a seguir.

Realizada audiência, em seu depoimento, a parte autora informou que trabalha na roça desde
pequena; que, quando se casou com Luiz Custódio, em 1983, foi morar em Vitória por 9 anos, onde
trabalhou como empregada doméstica; que voltou para o Espírito Santo há 27 anos, após se
separar de fato de seu marido, o qual permaneceu em Vitória; que voltou para morar na sua
propriedade que recebeu de herança do pai; que, assim que chegou, foi morar na mesma casa que
sua irmã, Sra. Luiza Geminiano Francisco, mas depois conseguiu construir sua própria casa,
dentro da mesma propriedade rural.

Foram ouvidas uma testemunha e dois informantes. Os depoimentos, apesar de terem sido no
sentido de que a autora exerceu trabalho rural, foram confusos e inconclusivos quanto ao exercício
de atividade rural pela autora pelo período de carência. A testemunha Cláudio disse que a autora
morava em Vitória até 2 anos atrás. O informante Jorge afirmou que a autora fazia diárias em
casa de família em Vitória com a finalidade de complementar sua renda e conseguir construir sua
casa, o que aconteceu durante os anos de 2016 a 2018, conforme demonstram os recibos de
compra de material de construção juntados aos autos.

Sendo assim, concluo que a prova testemunhal produzida em audiência não demonstrou que a
parte autora exerceu atividade como trabalhadora rural durante o período de carência necessário
para a concessão de benefício e que não tinha a atividade rural como mantenedora de seu
sustento, pois também realizava diárias em casas de família, com trabalhos domésticos, para
complementar sua renda e poder construir sua casa, entre os anos de 2016 e 2018. As testemunhas
não foram específicas em suas respostas às perguntas do juiz e dos advogados das partes,
limitando-se a declarar, em caráter geral, o exercício de atividade como rural pela parte autora.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável à demandante. Ainda que a parte
autora tenha exercido atividade como trabalhadora rural durante muito tempo de sua vida laboral,
não prova de que cumpriu a carência necessária.
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Assim, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade rural
individualmente ou em regime de economia familiar pelo tempo mínimo de carência exigido no
caso concreto, o que impede o deferimento do benefício pleiteado nos autos.”

9. Da análise dos autos, verifico que há início de prova material suficiente a
comprovar todo o período de carência, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por
prova testemunhal. A carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com filiação em
12/12/1997 (evento 1, COMP9); a certidão de matrícula do imóvel rural herdado pela autora em
21/08/1987 (evento1, MATRIMÓVEL10), ITR de 2013/2018 do Sítio Bela Vista (evento1, OUT
11 e 12), a planta de medição da propriedade rural em nome da autora e da irmã – 06/01/2000
(evento1, OUT13), os recibos de pagamento da contribuição do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais dos anos de 2008, 2012, 2013 e 2015 (evento1, OUT14) e os recibo de pagamento da
contribuição para Associação dos Pequenos Agricultores e Descendentes de Quilombolas dos
anos de 2016 a 2018 (evento1, OUT15) são documentos aceitos de modo pacífico pela
jurisprudência como início de prova material da condição de segurado especial. Insta destacar
que a autora não possui qualquer vínculo anotado em seu CNIS após 01/02/1995 (evento11, out2,
fl.04).

10. Em que pese o fato da autora ter se afastado do campo após o casamento em
1983, entendo que restou comprovado o seu retorno em aproximadamente 1997 (filiação ao
Sindicato Rural de São Mateus).

11. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. Em consonância com o disposto, tenho que as
testemunhas inquiridas foram coerentes e harmônicas entre si nos pontos relevantes para o
deslinde da questão. Todas confirmaram que a autora efetivamente trabalhou como trabalhadora
rural.

12. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADORA RURAL. SEGURADA
ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS
MATERIAL E TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS. JUROS DE MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E HONORÁRIOS. 1. A aposentadoria por idade para o segurado especial
independe de carência – recolhimento de contribuições – desde que comprovado o exercício da
atividade rurícola. 2. Existência de início de prova material (certidão de casamento) apta a firmar
o convencimento acerca do exercício de atividade rural exercida pela Apelante. Pequenas
contradições nos depoimentos testemunhais não comprometem o teor dos depoimentos, os quais
soaram em uníssono quanto ao desempenho de atividade rural pela autora. 3. A correção
monetária dos valores devidos, deve ser feita nos termos do Manual de Cálculos do Conselho da
Justiça Federal, acrescido dos valores de juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento)
ao mês, contados a partir da citação, considerando que a ação foi proposta após a vigência da MP
nº 2.180-35/2001. 4. Custas e honorários a cargo do réu, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos
reais), dada a simplicidade da matéria. Apelação provida. (TRF-5-AC: 450101 CE 0002083-
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08.2008.4.05.9999, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento:
21/08/2008, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 23/10/2008 –
Página: 283 – Nº: 206 – Ano: 2008).

13. Pondero que, no tocante à valoração da prova testemunhal, não se pode deixar
de considerar também que, em geral, as testemunhas arroladas para comprovação da condição de
segurado especial são pessoas simples e que, no mais das vezes, padecem das mesmas limitações
culturais e sócio-econômicas dos autores, não se podendo delas exigir uma absoluta precisão
quanto a datas ou a determinados fatos que para os mesmos eram, na ocasião, irrelevantes ou que
por serem corriqueiros, não despertavam maior atenção.

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

15. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar total provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora MARIA
JOSEFA CUSTODIO o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em 19/09/2018
(DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados desde a DER, acrescidos de
correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000742325v4 e do código CRC aa344fcd. 
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Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000358-44.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: MARIA JOSEFA CUSTODIO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA CARRARA DA SILVA JARDIM (OAB ES010957)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar total
provimento para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora
MARIA JOSEFA CUSTODIO o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em
19/09/2018 (DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados desde a DER,
acrescidos de correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796440v2 e do código CRC 2cabe212. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001598-62.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: PAULO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO SANTOS ARRIGONI (OAB ES011273)
ADVOGADO: GUSTAVO CÉZAR QUEDEVEZ DA VITÓRIA (OAB ES020302)

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

RELATÓRIO

1. PAULO PEREIRA interpõe recurso inominado (evento31) contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Colatina/ES que julgou improcedente seu pedido
de aposentadoria por idade rural (evento23).

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

3. O INSS apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
(evento35).

4. É o relatório.

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

VOTO

6. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima. O autor nasceu em 25/01/1956 (evento1,
RG6), tendo completando o requisito etário em 2016, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural por 15 anos anteriores à
data do implemento da idade mínima ou do requerimento administrativo – 27/03/2018 (evento1,
procadm7, fl.80). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2001 a 2016 ou de
2003 e 2018.

7. Para comprovar suas alegações, o autor juntou: i) carteira do Sindicato Rural com
filiação em 22/01/1980 (evento1, procadm7, fl.4); ii) CTPS (evento1, procadm7, fl.5/9); iii)
declaração de proprietário (evento1, procadm7, fl.16); iii) contrato de parceria agrícola pelo
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período de 27/03/2018 a 27/03/2021, com firma reconhecida em 27/03/2018 (evento1, procadm7,
fl.17/19); iv) certidão de casamento do autor com Ana Luísa Bold, contraído em 02/05/1997, na
qual consta a profissão dos cônjuges como lavradores (evento1, procadm7, fl.36); v) ficha do
Sindicato Rural da esposa do autor com filiação em 2006 (evento1, procadm7, fl.40); vi)
histórico escolar e ficha de matrícula (evento1, procadm7, fl.42/47).

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

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

Contudo, a documentação carreada aos autos não formou arcabouço probatório suficiente para
configurar o início de prova material capaz de comprovar o exercício da atividade rural durante os
intervalos não abrangidos pelo labor como empregado rural. Explico.

Primeiramente, equiparam-se à prova testemunhal as declarações extrajudiciais colacionadas aos
autos, como a Declaração de Contrato verbal de parceria agrícola e a Declaração de Exercício de
Atividade rural, elaborada pelo sindicato, com o fim de demonstrar o labor rural.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE- INÍCIO
DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível o recurso
especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o reexame de provas. Súmula 7/STJ. 2.
Hipótese em que o autor apresentou, a título de início de prova material, declarações de ex-
empregadores, as quais, nos termos do entendimento sedimentado nesta Corte, representariam
mera prova testemunhal reduzida a termo, não colhida em juízo. 3. Recurso especial não
conhecido. (RESP 201200587488, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE
DATA:15/05/2013 ..DTPB:.) [Grifo nosso]

Quanto à carteira do sindicato, indicando a condição de trabalhador rural em 22/01/1980, tal
documento não está no período de carência que se pretende demonstrar que houve o labor rural. O
mesmo se pode afirmar em relação à certidão de casamento, que também é documento antigo, fora
do período de carência.

No que tange ao contrato de parceria agrícola, firmado entre os anos de 27/12/2018 a 27/03/2021,
o referido documento foi elaborado no dia em que o autor requereu o benefício
administrativamente e não está dentro do período que se pretende comprovar a atividade rural.

Por fim, as fichas de matrícula e de atendimento ambulatorial, por si só, não são aptas a
comprovar a atividade rural do autor em todo o período pleiteado, pois não existe apresentação de
documentação suficiente para demonstrar que as informações ali declaradas possuem a validade
necessária para figurar nos autos como início de prova material.

Em que pese a esposa da parte autora, a Sra. Ana Luisa, estar aposentada por idade rural desde
20/01/2010, fato é que o autor não comprovou que, nos interregnos de sua atividade como
empregado rural, continuou exercendo o labor rural. Sendo assim, o autor não perfaz a qualidade
de segurado especial (documento 10, evento 6). 
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Deste modo, em que pese à prova oral produzida em audiência, concluo que, diante da precária
documentação apresentada, o autor não logrou êxito em comprovar o cumprimento da carência
exigida na condição de segurado especial em regime de economia familiar até o momento de
implemento do requisito etário, nem tampouco no período imediatamente anterior ao requerimento
administrativo, nos períodos não compreendidos como empregado rural, devendo ser julgado
improcedente o pedido inicial.”

9. De início, ao contrário do que restou assentado na sentença, registro que as
provas encartadas aos autos permitem concluir que, de fato, o autor trabalhou no labor rural
durante toda a sua vida. Os vínculos como empregado rural no CNIS e na CTPS do autor nos
períodos de 01/04/1997 a 04/03/2003, de 01/02/2007 a 04/12/2007, de 01/07/2009 a 02/12/2009,
de 16/02/2010 a 10/09/2010, de 18/09/2013 a 29/11/2013, de 02/04/2014 a 06/05/2014 e de
02/03/2015 a 25/09/2015 (evento1, procadm7, fl.5/9 e evento7, out4, fl.14) correspondem a
elemento de elevada carga probatória, no sentido de que o autor dedicava-se ao trabalho
campesino. Ademais a carteira do Sindicato Rural com filiação em 22/01/1980 (evento1,
procadm7, fl.4), a certidão de casamento do autor, contraído em 02/05/1997, na qual consta a
profissão dos cônjuges como lavradores (evento1, procadm7, fl.36) e a ficha do Sindicato Rural
da esposa do autor com filiação em 2006 (evento1, procadm7, fl.40) são documentos aceitos de
modo pacífico pela jurisprudência como início de prova material da condição de segurado
especial e podem ser ampliados por produção de prova testemunhal idônea.

10. Destaco que não consta qualquer anotação de vínculo urbano no CNIS do autor
ou de sua esposa (evento1, procadm7, fl.52 e 56). Ademais, verifico que a esposa do autor recebe
aposentadoria por idade na condição de segurada especial desde 20/01/2010 (evento1,
procadm7, fl.57).

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

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

13. Ante o exposto, conheço o recurso interposto e voto por dar total provimento
para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora PAULO
PEREIRA o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em 27/03/2018 (DER).
Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados desde a DER, acrescidos de correção
monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000739374v3 e do código CRC e65f2b95. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001598-62.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: PAULO PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO SANTOS ARRIGONI (OAB ES011273)
ADVOGADO: GUSTAVO CÉZAR QUEDEVEZ DA VITÓRIA (OAB ES020302)

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

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar total
provimento para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder em favor da parte autora
PAULO PEREIRA o benefício de aposentadoria por idade (rural), com DIB em 27/03/2018
(DER). Condeno o INSS, ainda, no pagamento de valores atrasados desde a DER, acrescidos de
correção monetária e juros, conforme manual de cálculos da Justiça Federal. Sem condenação ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796442v2 e do código CRC cb603656. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002169-39.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MARILENE GERALDA BARCELOS PRANDO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado (evento44) contra sentença proferida pela
MMª. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES que julgou procedente o pedido inicial para
condená-lo a implantar, em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria por idade rural
desde a DER em 08/08/2019 (evento18). Em suas razões, argumenta que os documentos
carreados aos autos são insuficientes para corroborar a condição de segurado especial da autora
posto que o seu marido teve diversos vínculos urbanos entre 1986 e 2009 e em 2016 a autora
passou a receber pensão por morte urbana. Requer a reforma da sentença para que os pedidos da
autora sejam julgados improcedentes.

02. MARILENE GERALDA BARCELOS PRANDO ofereceu contrarrazões no
evento48.

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

VOTO

04. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da
TNU), em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91). A autora completou 55 anos de idade em 20/10/2017 (evento1, RG10), devendo,
portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991) no período imediatamente
anterior à data do implemento da idade mínima ou do requerimento do benefício – 08/08/2019.
Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2002 a 2017 ou de 2004 a 2019.

05. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) carteira do Sindicato
Rural com filiação em 05/11/2012 (evento1, dsinrural5); ii) declaração do sindicato de que a
autora teria sido comodatária de Américo Barcelos de 23/05/2011 a 16/10/2012 (evento 1,
DESINRURAL 5, página 2); iii) certidão de casamento com Denilson Luiz Prando, realizado em
18/10/1986, na qual consta que o marido da autora era lavrador (evento 1, CERTCAS 6, página
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1); iv) contrato de comodato da autora com Américo Barcelos, com validade por 20 anos, a
contar de 15/01/2001, com firma reconhecida em 23/05/2011 (evento 1, CONTR 9, página 1); v)
contrato de comodato firmado entre o marido da autora e Américo Barcelos com validade por 15
anos e início de vigência em 01/05/2009 e firma reconhecida em 23/05/2011 (evento 1, CONTR
9, página 4); vi) contrato de comodato entre a autora e Américo Barcelos iniciado em
26/09/2012, com vigência de 15 anos, com firma reconhecida em 27/09/2012 (evento 1, CONTR
9, página 5); vii) escritura de compra e venda de imóvel rural por Américo Barcelos em
17/02/1976 (evento 1, ESC 11, página 1); viii) fichas de matrícula (evento 1, COMP 12, página
3); ix) ficha clínica onde a autora se declarou lavradora, com informações de 2010 (evento 1,
COMP 13, página 2/3); x) ITR do ano de 2019 do Sítio Piabas, tendo como contribuinte Américo
Barcelos (evento 1, COMP 16, página 1); xi) nota fiscal com endereço rural da autora (evento 1,
COMP 17); xii) certidão de óbito do marido da autora, com data de 20/11/2016, onde consta que
a autora era lavradora e residia na Zona Rural (evento 1, CERTOBT 18, página 1); xiii)
comprovante de que o marido da autora recebeu auxílio doença na qualidade de segurado
especial em 29/07/2016 (evento 1, COMP 17, página 1).

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

“Realizada audiência, os depoimentos da parte autora e das duas testemunhas foram muito
convincentes e coerentes no sentido de que a demandante sempre exerceu atividades rurais. Em seu
depoimento pessoal a parte autora informou que começou a trabalhar na roça com o pai e depois
que se casou saiu da casa de seu pai, tendo retornado há cerca de 20 anos, quando voltou a
trabalhar na roça e permanece até os dias de hoje. Complementou que teve que parar as atividades
rurais quando seus problemas de saúde se agravaram e passou a receber aposentadoria por
invalidez; acrescentou que após o início do recebimento de mensalidade de recuperação em sua
aposentadoria por invalidez, em 2018, teve que voltar a trabalhar na roça, o que faz até a data de
hoje, tendo em vista que precisa trabalhar para sobreviver. Por fim, sustentou que, mesmo no
período em que seu marido trabalhava na Cerâmica Finco e morava fora da propriedade do pai da
autora, ela permanecia morando nesta propriedade e trabalhando na roça, que apenas ia em
alguns períodos para visitar o marido, o qual, após o fim deste vínculo, passou a ajudar a autora a
trabalhar na roça, até a data de seu óbito.

As duas testemunhas ratificaram a informação da autora de que esta trabalha na roça e que voltou
a trabalhar após o início do recebimento de mensalidade de recuperação, tendo em vista que a
autora retira seu sustento das lides rurais.

Dessa forma, ressalto que a prova oral foi bem convincente e segura. O depoimento pessoal da
parte autora e das testemunhas se mostraram coerentes e harmônicos entre si, no sentido de que a
parte autora sempre retirou seu sustento da atividade rural e que após o início do recebimento de
mensalidade de recuperação pela autora, por 18 meses, a autora voltou a trabalhar na
propriedade da família e que continua trabalhando na roça até os dias de hoje.

Assim, cotejando as provas documentais apresentadas com a prova testemunhal, resta comprovado
o exercício de atividade rurícola realizado pela parte autora por período superior à carência
necessária para obtenção do benefício.
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É importante ressaltar que o fato de a autora ter recebido aposentadoria por invalidez e
atualmente estar recebendo mensalidade de recuperação com previsão de cessão do benefício em
24/04/2020, não impede a concessão de aposentadoria por idade rural, tendo em vista que a
autora preencheu os requisitos legais para concessão do benefício. Conforme relato das
testemunhas, a autora trabalhava na roça antes da concessão de sua aposentadoria por invalidez e
voltou a trabalhar na roça assim que o benefício teve seu valor reduzido, e permanece trabalhando
na roça até o momento. Ou seja, pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo depoimento
das testemunhas, restou comprovado que a autora exerceu atividade rural, na qualidade de
segurada especial, por período superior a 180 meses, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.”

07. Da análise dos autos, infere-se que a autora sempre exerceu atividade rural. O
documento de propriedade do pai da autora, os contratos de comodato, a carteira do Sindicato
Rural com filiação em 05/11/2012, bem como a certidão de óbito do marido da autora, com data
de 20/11/2016, na qual consta que a autora era lavradora são documentos aceitos como início de
prova material da condição de segurado especial e pode ser ampliada por produção de prova
testemunhal idônea. Além do mais, é de se ter em conta, que no CNIS da autora (evento6, out2,
fl.7) não consta qualquer vínculo de natureza urbana. Destaco ainda que a autora recebeu
aposentadoria por invalidez de 13/04/2011 a 24/04/2020 na condição de segurada especial
(evento6, out2, fl.5).

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

09. Quanto à alegação de descaracterização do regime de economia familiar em
razão do marido da autora ter diversos vínculos empregatícios urbanos (01/12/1986 a 31/01/1987,
01/06/1988 a 30/12/1988, 03/11/1997 a 23/11/2001 e 01/10/2002 a 30/04/2009), verifico no
extrato do CNIS  que a remuneração auferida pelo cônjuge era em média de 1 salário mínimo
(evento6, out2, fls.15/20). A título de exemplo, no ano de 2002 o salário mínimo era de R$
200,00, enquanto o salário do marido da autora no mesmo período era de R$ 235,00. Já em 2009
enquanto o salário mínimo era de R$ 465,00 o salário do marido da autora era em média de R$
562,50. Assim, entendo que o mero exercício de atividade urbana por parte do cônjuge não basta
para descaracterizar a condição de segurado especial, conforme veiculado no enunciado nº 41 da
TNU (“A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana
não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial,
condição que deve ser analisada no caso concreto”). Essa orientação baseia-se na constatação de
que as módicas condições econômicas dos segurados, que laborem em regime de economia
familiar, são capazes de comprometer sua subsistência, motivo por que eventual trabalho
urbano não descaracteriza tal sistema colaborativo, desde que a renda obtida com o
trabalho rurícola continue sendo essencial à subsistência da família.
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10. Rendimentos de atividade urbana que não superem o valor de dois salários
mínimos não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge, conforme jurisprudência do TRF da
4ª Região. Porém, “superado o montante de dois salários mínimos percebidos pelo cônjuge, fica
descaracterizada a qualidade de segurado especial, sendo inviável o reconhecimento do
exercício da atividade rural”

11. Assim, a autora logrou demonstrar que seu trabalho era realizado nas condições
que caracterizam o regime de subsistência. Diante desse quadro, conclui-se que o trabalho da
autora era essencial a sua subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar
(nos termos do art. 11, §1º da Lei 8.213/91). Preenche, portanto, a autora tempo suficiente ao
preenchimento da carência necessária à concessão do benefício.

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

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

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000742977v2 e do código CRC 47736dab. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002169-39.2019.4.02.5003/ES

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

RECORRIDO: MARILENE GERALDA BARCELOS PRANDO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar provimento
para que seja mantida a sentença por seus fundamentos. Sem condenação em custas (art. 4º,
inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da
sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a orientação veiculada pelo
enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem
os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796706v2 e do código CRC 39c4eb8c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003506-60.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: PAULINA CHEFFER DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

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

RELATÓRIO

01. Trata-se de ação por meio da qual PAULINA CHEFFER DA SILVA requer a
concessão de aposentadoria por idade rural.  O MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Linhares/ES
proferiu sentença julgando improcedente seu pedido (evento13).

02. A autora interpõe recurso inominado (evento22), no qual alega que recebe
auxílio-acidente desde 2009, mantendo a qualidade de segurado na condição de trabalhadora
rural na implementação dos requisitos para aposentadoria por idade rural, estando assim,
desobrigada a cumprir a exigência de estar exercendo atividade rural no período imediatamente
anterior a implementação dos requisitos. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da
sentença, para que seja julgado procedente o pedido de aposentadoria por idade rural.

03. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
interposto (evento26).

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

VOTO

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

06. Compulsando-se os autos, observo que a recorrente nasceu em 24/06/1962
(evento1, inic1, fl.11), tendo completando o requisito etário em 2017, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do
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requerimento administrativo. A autora requereu a aposentadoria rural em 25/10/2018 (evento1,
anexo3, fl.08). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2002 a 2017 ou de
2003 a 2018.

07. Para comprovar as suas alegações a autora juntou: i) CTPS anotada como
trabalhadora rural (evento1, inic1, fls.14/20).

08. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido da autora sob o fundamento:

“Pois bem.

Neste caso concreto, segundo sustentou em seu depoimento pessoal, a autora trabalhou, pela
última vez, no âmbito do vínculo de emprego cessado em 22/03/2011, mantido com a CALIMAN
AGRICOLA S/A.

Desde então, a requerente, como disse, não trabalhou mais, auferindo apenas a renda do auxílio-
acidente que lhe vem sendo pago sob NB 618.809.278-0, com DIB em 12/08/2009.

Assim, a autora deixou de exercer o trabalho no campo muito antes de alcançar, em 2017, a
idade mínima para a aposentadoria por idade como trabalhadora rural, muito embora continue,
até os dias atuais, capacitada para o labor, já que vem recebendo, há muitos anos, o auxílio-
acidente (utilidade previdenciária que supõe a existência de capacidade laboral, embora reduzida
em alguma medida).

Nesse cenário, como deixou de ostentar a condição de trabalhadora muito antes da data em que
alcançou a idade mínima para a aposentadoria por idade rural ou daquela em que requereu,
administrativamente, o benefício, a autora não cumpre requisito essencial para a aquisição do
direito a essa espécie previdenciária, de acordo com as razões lançadas anteriormente.

Logo, a rejeição do pleito pugnado em Juízo, por esta ação, é medida que se impõe.”

09. Observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Não obstante os documentos apresentados satisfaçam a exigência legal de início de
prova material (art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91), considero que não houve o exercício da
atividade rural na condição de segurado especial no período imediatamente anterior à data
do implemento da idade mínima (2017) ou do requerimento do benefício (2018). Verifico que
a autora em depoimento pessoal afirmou ter trabalhado, pela última vez, na CALIMAN
AGRICOLA S/A no período de 06/05/2002 a 22/03/2011 e que desde então, não trabalhou mais,
auferindo apenas a renda do auxílio-acidente desde 12/08/2009.

10. Nesse contexto, é certo que a interrupção do exercício de atividade rural,
durante significativo lapso temporal, antes de completar o requisito etário e da DER, revela que a
autora não satisfez as exigências previstas nos artigos 39, inciso I, e 143, ambos da Lei nº
8.213/91. A propósito, cumpre ressaltar a orientação contida no enunciado nº 54 da TNU, cujo
teor segue transcrito: “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o
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tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade
mínima”.

11. Por fim, não procede a alegação recursal de que o benefício de auxílio-acidente
desobriga a autora de cumprir a exigência de estar exercendo atividade rural no período
imediatamente anterior a implementação dos requisitos. A TNU, em recente decisão, no
julgamento do PEDILEF 05020081820154058300, firmou orientação no sentido de que “o
auxílio-acidente não pode ser computado como carência”:

AUXÍLIO-ACIDENTE. CARÊNCIA. BENEFÍCIO QUE NÃO SUBSTITUI A RENDA DO
TRABALHADOR. NÃO SE CONSIDERA POR INCAPACIDADE, MAS POR REDUÇÃO DA
CAPACIDADE. TEM CARÁTER INDENIZATÓRIO E PODE SER PAGO EM VALOR INFERIOR
AO MÍNIMO. PRECEDÊNCIA DO CARÁTER CONTRIBUTIVO DA PREVIDÊNCIA: EXCEÇÃO
LIMITADA AOS AUXÍLIOS-DOENÇAS E APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ, NOS TERMOS
DO INCISO II DO ART. 55 DA LEI 8.213/91. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
ASSENTADA A TESE DE QUE O AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO
CARÊNCIA. A Turma Nacional de Uniformização, por maioria, decidiu negar provimento ao
pedido, nos termos do voto do Juiz Relator. Vencidos os Juízes Federais Fábio Cesar Oliveira,
Sérgio Brito e Gisele Sampaio. (PEDILEF 50070398020164047104, FERNANDO MOREIRA
GONCALVES - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. DATA DA DECISÃO: 22/02/2018).

12. Dessa forma, ainda que a recorrente tenha exercido atividade rural no passado,
não cumpriu a carência (180 meses) para concessão do benefício no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima, nos termos do
enunciado nº 54 da TNU.

13. Mantida a sentença quanto ao ponto controvertido

13. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento 4. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos
ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000754120v3 e do código CRC 7dcf72f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003506-60.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: PAULINA CHEFFER DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do
benefício de gratuidade de justiça concedido no evento 4. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000833803v2 e do código CRC 17024c96. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004908-85.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

01. LUIZ FERREIRA DA SILVA interpõe recurso inominado (evento33) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou
improcedente seu pedido de aposentadoria rural por idade (evento25).

02. O recorrente alega que as provas documentais e os depoimentos testemunhais
existentes nos autos evidenciam o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
durante o período correspondente à carência legalmente exigida para a obtenção do benefício,
aduz ainda que o período de labor urbano não descaracteriza a sua qualidade de segurado especial
e que mesmo exercendo outra profissão urbana, manteve ativa a sua atividade agrícola em terreno
próprio. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado
procedente o pedido inicial.

03. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso
interposto e a manutenção integral da sentença proferida (evento37).

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso do autor e
passo à análise do seu mérito.

VOTO

05. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o
benefício de aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art.
11, VII, da Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher,
tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91).

06. Compulsando-se os autos, observo que o recorrente nasceu em 03/11/1958
(evento1, procadm3, fl.04), tendo completando o requisito etário em 2018, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural
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em regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou
do requerimento administrativo – 09/11/2018 (evento1, procadm3, fl.96). Desse modo, deve
comprovar o trabalho rural no período de 2003 a 2018.

07. Para comprovar a condição de segurado especial o autor juntou: i) escritura de
compra e venda na qual consta o autor como comprador de propriedade rural em 30/08/2011
(evento1, procadm3, fl.12); ii) certidão do cartório de imóveis de 1998, na qual consta que o
autor adquiriu propriedade rural em 22/11/1993 e CCIR do imóvel – 1996/2009 (evento1,
procadm3, fl.47).

08. O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o seguinte fundamento:

“O Autor afirma em depoimento ter exercido trabalho urbano por alguns períodos intercalados,
não sabendo afirmar o ano exato. Declara que tem certeza que voltou pra roça no ano de 2006, e
“nunca mais saiu”. Nota-se afastamento do labor rural por 06 anos, quando o autor trabalhou
como empregado na empresa Vip Turismo LTDA (1999 a 2004 – Evento10, PET2, fls.06). Consta
do CNIS recolhimento como Contribuinte Individual no período de 2005 a 2006. Tal fato configura
descontinuidade incompatível com a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA.
TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. 
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade rural e a
perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior à assinalada
pela legislação previdenciária. 
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período imediatamente
anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão do benefício,
conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP, Rel. 
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

Sendo assim, a parte não faz jus à concessão do benefício.

Ressalto que a parte autora poderá pleitear a aposentadoria rural quando atingir o período de
carência de 180 meses a partir do alegado retorno às atividades rurais, ou mesmo, cumprida a
idade mínima, a aposentadoria híbrida.”     

09. Observo que o recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Considero que o autor não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade rural, posto
que não houve o exercício da atividade rural na condição de segurado especial por todo o
período de carência. Não obstante os documentos apresentados satisfaçam a exigência legal de
início de prova material (art. 55, §3º, da Lei n. 8.213/91), verifico que no período de 1999 a 2006
o autor exerceu atividade urbana. Da análise dos autos, observo que no CNIS do autor (evento1,
procadm3, fl.78) consta vínculo de natureza urbana no período de 02/05/1999 a 10/10/2004 e
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recolhimento como contribuinte individual no período de 01/11/2005 a 31/10/2006. Ademais, o
autor em depoimento pessoal afirmou que voltou para roça com certeza em 2006 e nunca mais
saiu.

10. Assim, considero que houve ruptura definitiva do autor com o campo, pelo
menos, entre 1999 e 2006. Nesse contexto, inaplicável o enunciado da Súmula nº 46 da TNU, que
reconhece que o exercício de atividade intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural. Não se trata, in casu, de curtos períodos em que a parte
autora deixou o labor rural, foram 7 anos de afastamento.

11. Amadurecendo o debate, a TNU posicionou-se, passando a compreender que:
"se a ruptura da condição de segurado especial deu-se por prazo curto, com o retorno posterior
ao meio rural, antes do implemento do requisito idade e do requerimento administrativo, não
entendo que deva o requerente do benefício cumprir nova carência ou mesmo um terço da
carência no meio rural para ter direito ao benefício. A descontinuidade da atividade rural
admitida pela legislação é aquela que não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em
relação ao campo, situação que deve ser aferida em cada caso concreto, conforme as
particularidades regionais” (PEDILEF n. 50136966820124047107, Relator Juiz Federal
GERSON LUIZ ROCHA, TNU, DOU 18/12/2015 PÁGINAS 142/187.). Todavia, não é essa a
hipótese dos autos, pois o autor afastou-se por pelo menos 7 anos da atividade rural, apenas
comprovando retorno em 2006 e ainda não comprovou nova carência após o seu retorno.

12. Em conclusão, tendo em vista que o autor só comprovou o retorno às atividades
de pesca em 2006 e requereu administrativamente o benefício em 2018, de 2006 a 2018 ou até
mesmo até a presente data, não se vislumbra o decurso dos 180 meses necessários para
cumprimento da carência exigida. Desse modo, ainda que o exercício do labor rural possa ocorrer
de forma descontínua, o afastamento da lida rural entre 1999 e 2006 representa evidente ruptura
definitiva com o campo, por se tratar de 7 anos, período de afastamento muito longo.

13. Dessa forma, apesar do recorrente não fazer jus ao benefício de
aposentadoria por idade rural por não ter cumprido o período carência, verifico que a
autarquia reconheceu o período de labor rural de 31/12/2007 a 03/08/2019 e computou 17 anos
de contribuição em atividade urbana e rural (evento1, procadm3, fl.101). Assim, o autor pode
requerer a aposentadoria por idade hibrida quando completar 65 anos de idade.

14. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com
a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

15. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento4. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao
Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000728166v2 e do código CRC 49205e58. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004908-85.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do
benefício de gratuidade de justiça concedido no evento4. Certificado o trânsito em julgado,
baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000833440v2 e do código CRC dce2215a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 21:59:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001132-68.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VIDAL (AUTOR)
ADVOGADO: DANIELLE DA SILVA DUQUE (OAB ES020620)
ADVOGADO: AMARILDO MARTINS FILIPE (OAB ES013737)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento31) contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1ª Vara Federal de Colatina/ES que julgou procedente o pedido de aposentadoria por
idade rural (evento26). O recorrente, em suas razões, alega que os documentos carreados aos
autos são insuficientes para corroborar a condição de segurado especial da autora, em regime de
economia familiar, pelo período de carência. Alega que a fragilidade da prova documental e da
prova oral não permite a conclusão de que a autora de fato trabalhava na roça como segurada
especial. Postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos
autorais, bem como restituídos os valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada
posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

2. MARIA DAS GRACAS VIDAL apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela
manutenção da sentença (evento41).

3. É o relatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise
do seu mérito.

VOTO

5. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima. A autora nasceu em 21/07/1961 (evento1,
CPF4), tendo completando o requisito etário em 2016, devendo, portanto, cumprir carência de
180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural por 15 anos
anteriores à data do implemento da idade mínima ou do requerimento administrativo –
14/06/2018 (evento1, indeferimento29). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período
de 2001 a 2016 ou de 2003 a 2018.
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6. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) certidão de seu
casamento com Juarez Vidal, contraído em 06/09/1978, na qual consta a profissão do marido da
autora como lavrador (evento1, certcas9); ii) certidão de óbito do marido da autora ocorrido em
17/11/2013, na qual consta a profissão do falecido como lavrador (evento1, certobt10); iii) ficha
do Sindicato Rural com filiação em 1981 (evento1, comp18 e 19); iv) contrato de parceria pelo
período de 13/10/2011 a 18/10/2014 (verbal desde 10/07/2011), com firma reconhecida em
14/10/2011 (evento1, contr22 e 25); v) contrato de parceria agrícola pelo período de 29/09/2008 a
29/09/2011 (verbal desde 15/05/2008), com firma reconhecida em 09/10/2008 (evento1, contr23
e 24).

7. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da parte autora ao argumento
de ter restado comprovado o efetivo exercício de atividade rurícola. Por oportuno, transcrevo
trecho da sentença:

 “Assim, com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a autora prestou seu depoimento pessoal e duas testemunhas, por ela arroladas,
foram inquiridas.

A autora destacou que nunca foi proprietária de terras, sempre trabalhou como meeira, e que
parou de trabalhar há cerca de quatro anos, devido à problema de saúde (dor na coluna).
Destacou que trabalhou em Vila Verde – Pancas/ES, para vários proprietários, no cultivo de
lavouras, como café e arroz.

Pois bem. O conjunto probatório produzido é suficiente para atestar o exercício de atividade rural
em regime de economia familiar pelo tempo de carência necessário à concessão da aposentadoria
por idade rural. Explico.

É que as provas documentais apresentadas comprovam ligação da autora e seu falecido esposo
com o meio rural, situação que foi corroborada pelas provas testemunhais produzidas, as quais
foram unânimes no sentido de que a autora foi trabalhadora rural e sempre exerceu atividade
rurícola como meeira.

    Sendo assim, diante da existência de documentos aptos a atestarem o labor campesino
desempenhado no referido interregno, entendo que o trabalho rural da demandante restou
comprovado no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário.

Importante frisar, ainda, que, consta no processo (evento 11-CONT3) que a parte autora já recebeu
auxílio-doença como segurada especial rural de 05/02/2014 a 27/04/2018 e recebe pensão por
morte de seu esposo como segurado especial rural, desde o óbito em 03/12/2013.

Quanto ao recebimento de auxílio-doença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que o
período de recebimento de benefício por incapacidade é computável para fins de carência, desde
que ele seja intercalado por períodos de contribuição.

Como exemplo de tal posicionamento, os seguintes julgados do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA.
CÔMPUTO.
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1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. O entendimento do Tribunal de origem coaduna-se com o disposto no § 5º do art. 29 da Lei n.
8.213/1991, bem como com a orientação desta Corte, segundo os quais deve ser
considerado, para efeito de carência, o tempo em que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com períodos contributivos.

3. Hipótese em que a Corte local reconheceu a demonstração do recolhimento de 142
contribuições previdenciárias, das 126 exigidas pelo art. 142 da Lei de Benefícios, necessárias à
concessão da aposentadoria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1574860/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
03/04/2018, DJe 09/05/2018)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ EM APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITO ETÁRIO PREENCHIDO NA
VIGÊNCIA DA LEI 8.213/1991. DESCABIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA FINS DE
CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO EM PERÍODO INTERCALADO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei
8.213/1991 não contemplou a conversão de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por
idade. 2. É possível a consideração dos períodos em que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença ou de aposentadoria por invalidez como carência para a concessão de aposentadoria por
idade, se intercalados com períodos contributivos. 3. Na hipótese dos autos, como não houve
retorno do segurado ao exercício de atividade remunerada, não é possível a utilização do tempo
respectivo. 4. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201303946350, MAURO CAMPBELL
MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:02/05/2014 ..DTPB:.) grifei

No mesmo sentido se posicionou a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais, conforme se extrai do enunciado da Súmula nº 73: “O tempo de gozo de auxílio-doença
ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado
como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais
houve recolhimento de contribuições para a previdência social.”

Entretanto, verifico que na data do implemento etário, em 2016, a autora estava em gozo de
auxílio-doença desde 2014, e não retornou mais ao labor rural após a cessação do benefício, em
2018, por ainda se sentir incapacitada. Ademais, em 2018 já poderia requerer a aposentadoria por
idade, o que realmente ocorreu dois meses após a cessação do auxílio-doença, e o referido
benefício foi concedido pelo INSS na qualidade de segurada especial rural.

Com efeito, ainda que o período em que a parte autora esteve em auxílio-doença não ter sido
intercalado com período de atividade de segurada especial, pelas razões acima expostas, não há
que se impedi-la de ter tal intervalo computado.

Desta forma, entendo ser inegável a condição de segurada especial da autora, fazendo jus ao
recebimento do benefício pleiteado.”
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8. Da análise dos autos, infere-se que a autora sempre exerceu atividade rural.
Verifico que há início de prova material suficiente nos autos a comprovar todo o período de
carência, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. A certidão de
seu casamento com Juarez Vidal, contraído em 06/09/1978, na qual consta a profissão do marido
da autora como lavrador, a certidão de óbito do marido da autora ocorrido em 17/11/2013, na
qual consta a profissão do falecido como lavrador, os contratos de parceria pelos períodos de
29/09/2008 a 29/09/2011 e de 13/10/2011 a 18/10/2014 são documentos aceitos de modo pacífico
pela jurisprudência como início de prova material da condição de segurado especial. Ademais,
verifico que não consta qualquer vínculo urbano anotado no CNIS da autora e do marido
(evento11, cont3, fls.08/10). Destaco ainda que a autora recebeu benefício de auxílio-doença na
qualidade de segurada especial em 28/08/2014 e recebe pensão por morte rural de seu marido
desde 03/12/2013 (evento11, cont3, fl.02/04).

9. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, considero que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho rural da autora para diversos
proprietários, bem como os depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si.

10. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com
a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

11. Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até
a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a
orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000730185v3 e do código CRC 1ce05530. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001132-68.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS VIDAL (AUTOR)
ADVOGADO: DANIELLE DA SILVA DUQUE (OAB ES020620)
ADVOGADO: AMARILDO MARTINS FILIPE (OAB ES013737)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência
do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796726v2 e do código CRC 92b3685b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005292-48.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA SEBASTIANA AGUIAR DE CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado (evento21) contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou procedente seu pedido
de aposentadoria rural por idade (evento19).

02. O recorrente alega que a autora não cumpriu o período de carência, posto que
exerceu atividade urbana a partir de 2010. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da
sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, bem como afastada a multa diária
de R$ 500,00.

03. MARIA SEBASTIANA AGUIAR DE CAMPOS não ofereceu contrarrazões,
apesar de devidamente intimada (evento23).

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à
análise do seu mérito.

VOTO

05. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima, de 60 anos, se homem, e
55 anos, se mulher e comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima
(art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do
referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

06. Compulsando-se os autos, observo que a autora nasceu em 20/09/1961
(evento1, procadm5, fl.12), tendo completado o requisito etário em 2016, devendo, portanto,
cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural
em regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima
ou do requerimento administrativo, qual seja 28/09/2017 (evento1, procadm5, fl.163). Desse
modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2001 a 2016 ou de 2002 a 2017.
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07. A autora alega possuir a qualidade de segurado especial, para tanto juntou: i)
declaração de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato Rural (evento1, procadm5,
fl.03); ii) certidão de seu casamento com João Antônio de Campos, contraído em 05/11/1978, na
qual consta a profissão da autora como doméstica e do marido como trabalhador rural (evento1,
procadm5, fl.9); iii) CTPS (evento1, procadm5, fl.10); iv) ficha de cadastro família (evento1,
procadm5, fl.21); iv) contrato de parceria agrícola pelo período de 02/12/2011 a 30/11/2014, com
firma reconhecida em 24/02/2012 e termo de rescisão do contrato em 30/06/2013 (evento1,
procadm5, fl.24/26); v) contrato de parceria agrícola em nome do marido da autora pelo período
de 28/03/2017 a 28/03/2022, com inclusão da autora em 11/08/2017 e firma reconhecida na
mesma data (evento1, procadm5, fl.34/36); vi) declaração de terceiros (evento1, procadm5,
fl.40/42); vii) carteira do Sindicato Rural com filiação em 25/10/1986 (evento1, procadm5, fl.63);
viii) guia de recolhimento de contribuição confederativa do Sindicato Rural – 1997/1999 e 2006
(evento1, procadm5, fl.64/67); ix) carteira de trabalhador rural do INAMPS – 1991 e 1995
(evento1, procadm5, fl.70/71); x) contrato de parceria agrícola pelo período de 30/09/1993 a
30/09/1996 (evento1, procadm5, fl.79/80); xi) contrato de parceria agrícola pelo período de
16/10/1997 a 18/10/1998, registrado em 24/03/1998  (evento1, procadm5, fl.81/82); xii) contrato
de parceria agrícola pelo período de 16/10/1998 a 16/10/2002, registrado em 08/06/1999
(evento1, procadm5, fl.85/88); xiii) contrato de parceria agrícola pelo período de 30/03/2006 a
30/10/2007, registrado em 11/04/2006 (evento1, procadm5, fl.89/90);

08. O Juízo a quo julgou procedente o pedido sob o seguinte fundamento:

A prova oral foi plenamente favorável.

Ademais, o esposo da autora logrou a aposentadoria como segurado especial neste Juízo, com a
confirmação na Turma Recursal, conforme se infere do  Evento 17, OUT2. Nesse sentido,
colaciono trecho da fundamentação do acórdão:

“O depoimento pessoal do autor foi bastante esclarecedor acerca dos curtos vínculos urbanos,
registrados no CNIS e na CTPS, e dos recolhimentos do próprio autor e da esposa, na qualidade de
contribuinte individual.

Afirmou o autor que sempre trabalhou na roça, quase sempre com contrato firmado, e em curtos
períodos "a dia". Sobre os vínculos urbanos, disse que foram tentativas de sair da roça, mas que
ele e a esposa não se adaptaram e voltaram para o campo. Ainda sobre os recolhimentos na
condição de contribuinte individual esclareceu que na época que eu não tinha contrato me falaram
que eu tinha que pagar INSS pra me ajudar, mas me atrapalhou, porque no final eu não consegui a
aposentadoria por causa disso.

 Disse ainda que o filho o ajudava no pagamento quando o próprio não tinha com o que pagar.
Afirmou não ter trabalhado na cidade nesse período, em que contruibuiu como autônomo, e disse
que pagava o INSS dele e da esposa nesses interstícios em que não tinham contrato de parceria
agrícola assinado.

 Nota-se que os recolhimentos previdenciários coincidem com os intervalos em que o autor não
possuía contrato agrícola firmado.
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Questionado sobre os vínculos de empregada doméstica da esposa, esclareceu que ela foi
cuidadora de uma criança e um idoso por alguns curtos períodos e "o patrão fazia questão de
assinar a carteira dela" e que o local da prestação do serviço era próximo de onde eles moravam
na roça.

Interrogado sobre a inscrição como pedreiro no INSS, o autor assustou-se e disse que nunca foi
pedreiro nem exerceu qualquer atividade de serviço hidráulico e não soube explicar a razão
daquela profissão constar na sua inscrição como contribuinte individual. As testemunhas
confirmaram o labor rural exercido pelo autor em diferentes períodos da sua vida, o que
corroborou o depoimento do autor e o farto início de prova apresentado.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida, porquanto analisou suficientemente o contexto
probatório, concluindo pela existência do exercício de atividade rural pelo período de carência
exigido em lei, não obstante o exercício de labor urbano por alguns curtos interregnos de tempo.

As razões recursais, portanto, não tem o condão de infirmar a conclusão da sentença."

Sendo assim, reconheço que a autora tem direito ao benefício pleiteado.

09. Da análise dos autos, infere-se que a autora sempre exerceu atividade rural.
Verifico que há início de prova material suficiente nos autos a comprovar todo o período de
carência, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. A carteira do
Sindicato Rural com filiação em 25/10/1986, as guias de recolhimento de contribuição
confederativa do Sindicato Rural – 1997/1999 e 2006, a carteira de trabalhador rural do INAMPS
– 1991 e 1995 e os contratos de parceria agrícola pelos períodos de 30/09/1993 a 30/09/1996, de
16/10/1997 a 18/10/1998, de 16/10/1998 a 16/10/2002, de 30/03/2006 a 30/10/2007, de
02/12/2011 a 30/11/2014 e de 11/08/2017 a 28/03/2022 são documentos aceitos de modo pacífico
pela jurisprudência como início de prova material da condição de segurada especial. Ademais,
verifico que o endereço da autora é na zona rural de Atílio Vivacqua (evento1, procadm5, fl.93).
Por fim, verifico que o marido da autora logrou a aposentadoria como segurado especial
judicialmente, com a confirmação na Turma Recursal, conforme se vê do evento 17, out2.

10. Quanto à alegação de descaracterização do regime de economia familiar em
razão da autora ter laborado em atividade urbana de 01/11/2010 a 31/12/2010 e de 01/08/2015 a
28/02/2017, verifico que tal vínculo não é suficiente para descaracterizar sua condição de
segurada especial (evento1, procadm5, fl.95). Destaco que tal fato não impede o reconhecimento
do direito à aposentadoria pretendida, ex vi do enunciado da Súmula 46, que a propósito, diz: O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de
trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. (DOU 15/3/2012, p. 119).

11. Ademais, as módicas condições econômicas dos segurados, que laborem em
regime de economia familiar, são capazes de comprometer sua subsistência, motivo por que
eventual trabalho urbano não descaracteriza tal sistema colaborativo, desde que a renda obtida
com o trabalho rurícola continue sendo essencial à subsistência da família.
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12. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, a autora logrou demonstrar,
através de prova testemunhal idônea, colhida em juízo, que seu trabalho era realizado nas
condições que caracterizam o regime de subsistência. Diante desse quadro, conclui-se que o
trabalho da autora era essencial a sua subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do
núcleo familiar (nos termos do art. 11, §1º da Lei 8.213/91). Preenche, portanto, a autora tempo
suficiente ao preenchimento da carência necessária à concessão do benefício.

13. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com
a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

14. Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até
a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a
orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000729416v2 e do código CRC e3c53e6e. 
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Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005292-48.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA SEBASTIANA AGUIAR DE CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência
do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796728v2 e do código CRC c34b8ced. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014806-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SARMENTO MENDONCA (AUTOR)
ADVOGADO: NÁDIA DE ARAÚJO LOPES (OAB ES017330)

RELATÓRIO

01. Trata-se de ação ajuizada por MARIA DA PENHA SARMENTO
MENDONCA requerendo a condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade de
trabalhador rural (NB 41/165.797.381-3, DER 7/10/2013). O MMª. Juiz do 3º Juizado Especial
de Vitória/ES julgou improcedente o pedido inicial (evento26). A autora apresentou embargos de
declaração (evento32), os quais foram providos para julgar procedente o pedido inicial
condenando o INSS a conceder a aposentadoria por idade rural desde a data do requerimento
administrativo em 7/10/2013 (evento40).

02. O INSS interpõe recurso inominado (evento50), nos quais argumenta que o
cônjuge da autora era trabalhador urbano desde 2005, tornando a atividade rural da autora
meramente complementar, ou seja, sem a marca da indispensabilidade para a subsistência da
família. Requer a reforma da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados
improcedentes.

03. A autora ofereceu contrarrazões no evento 53.

04. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso do INSS e
passo à análise do seu mérito.

VOTO

05. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula 54 da
TNU), em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91). A autora completou 55 anos de idade em 06/09/2013 (evento1, procadm18, fl.8),
devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991) no período
imediatamente anterior à data do implemento da idade mínima ou do requerimento do benefício –
07/10/2013 (evento1, procadm18, fl.42). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no
período de 1998 a 2013.
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06. Para comprovar as suas alegações, a parte autora juntou: i) certidão de
casamento do pai da autora, Dermival Sarmento, com base em registro civil lavrado em
21/03/1964, onde consta a profissão dele de lavrador (evento 1, CERTCAS4); ii) carteira do
Sindicato Rural com filiação em 18/07/1974 e carteira de identidade de usuário produtor em
nome do pai da autora com prazo de validade em 14/04/1984 (evento 1, OUT 5 e 6); iii) certidão
de registro de imóvel rural em nome do avô materno da autora, Octávio João de Jesus, com base
em escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada 22/07/1964 (evento 1, OUT7, fls.
1-5); iv) ficha ambulatorial do Sindicato Rural em nome da autora – 1977 (evento 1, OUT9); v)
ficha do Sindicato Rural em nome do marido da autora com filiação em 01/06/1982 (evento 1,
OUT11); vi) ficha de matrícula (evento 1, OUT13); vii) certidão de casamento de filho da autora,
com base em registro civil lavrado em 15/05/2004, em que consta a profissão dele de lavrador
(evento 1, CERTCAS14); viii) ficha do Sindicato Rural em nome da autora com data de filiação
em 08/08/2005 (evento 1, OUT15/16); ix) recibo pagamento mensalidade sindicato rural em
nome da autora 2011/2014 (evento 1, OUT17); x) certidão de registro de imóvel rural em nome
da autora e irmãos, com base em escritura pública de compra e venda lavrada em 06/08/1965
(evento 1, PROCADM18, fls. 17-18); xi) declaração do ITR, exercícios 2011, Sítio Morro do
Pascoal, em nome do irmão da autora Antônio Renato Mendonça (evento 1, PROCADM18, fls.
19-23); xii) CCIR, emissão 2006-2009, Sítio Morro do Pascoal, em nome do irmão da autora
Antônio Renato Mendonça e outros (evento 1, PROCADM18, fl. 24); xiii) comprovante de
contribuição sindical agricultor familiar em nome da autora, exercícios 2011-2012 (evento 1,
PROCADM18, fls. 25-26).

07. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da autora ao argumento de ter
restado comprovado o efetivo exercício de atividade rurícola. Por oportuno, transcrevo trecho da
sentença e da sentença de embargos (Eventos 26 e 40):

“A prova testemunhal produzida complementa satisfatoriamente o início de prova material. Segue
o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal

Não sabe se o marido tinha uma lanchonete no Rio de Janeiro; são casados, mas ele era solteiro; o
nome de seu marido é Beraldino Benedito Mendonça; não foi morar no Rio de Janeiro com
Beraldino, era solteiro e não se conheciam ainda; não sabe quando Beraldino veio morar
aqui; confirma que Beraldino morou no campo até agosto de 2005; seu filho casou e foi
trabalhar na loja, criado na roça, Beraldino foi trabalhar junto com seu filho; confirma que seu
filho é o Eder; a loja mexe com comércio varejista de animais; agora Beraldino não trabalha
mais com seu filho porque já se aposentou; não sabe desde quando tem a loja, seu filho casou e fez
a loja para ele; já tem 14 anos que seu filho casou; não lembra se foi em 2004 que seu filho casou;
não lembra se faz 15 anos que o filho casou; quando seu filho casou ainda não tinha a loja de
comércio; depois que seu filho casou que abriu a loja; confirma que Beraldino foi trabalhar com
seu filho; trabalhava na roça; não sabe se Beraldino já trabalhou como motorista.

1ª testemunha – Sebastião de Oliveira
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Conhece a autora desde criança, estudaram juntos; mora em Cinco Pedrinhas; quando conheceu a
autora também morava em Cinco Pedrinhas; nesse período que conheceu a autora trabalhava na
roça; a autora trabalhava com os pais e irmãos; produziam banana, batata, pimenta, inhame,
feijão; algumas coisas era para consumo e outras para vender no comércio; conhece mais ou
menos o marido da autora; o marido da autora teve um barzinho quando era solteiro no Rio, mas
depois veio para cá e não sabe mais o que aconteceu; depois que casou com a autora não teve
outro trabalho a não ser roça; casou e continuou trabalhando na roça; depois de passar um tempo
o marido da autora trabalhou fora da roça, depois de passar um tempo, os dois saíram do terreno
do pai da autora e foram morar no terreno que era do marido da autora e dos irmãos; depois que
casou a autora não continuou morando na mesma propriedade que antes; os dois se mudaram;
depois que a autora casou foi morar no terreno que era do marido e dos irmãos, depois de um
tempo os dois foram para a rua para poder colocar os meninos para estudar; depois que foram
para rua, os dois continuaram trabalhando na roça; hoje o marido da autora não trabalha mais na
roça, é aposentado; a autora não continua trabalhando na roça, acha que parou de trabalhar
tem uns 5 ou 6 anos; a autora parou de trabalhar por problema de saúde; isso tem uns 4 a 6
anos, por ai; não sabe se o marido da autora já trabalhou como motorista; o marido nunca teve
taxi; hoje o marido da autora é aposentado, não trabalha mais; o filho da autora tem um comércio;
não sabe se foi o marido da autora que montou o comércio; lá é um comércio de ração animal; não
sabe dizer se a loja existe há muitos anos; a autora não mora com mais ninguém; o filho da autora
mora separado; antes de casar o filho da autora estudava e depois foi trabalhar na roça com a
autora; até o momento em que era solteiro o filho da autora trabalhava na roça, parou de
trabalhar na roça depois que casou.

2ª testemunha – Luzineth Dutra de Barcelos

Conhece a autora desde quando ela tinha 9 ou 10 anos de idade, há muito tempo; quando
conheceu a autora morava em Pedrinhas, Santa Leopoldina; a autora morava com os pais; a
autora trabalhava na roça, toda a vida eles (autora e família) trabalharam na roça; a depoente
passava por lá para ir a casa do pai, via todos trabalhando; produziam feijão, banana, quiabo,
pimenta, já comprou muita pimenta com eles porque onde morava não tinha; a família vendia e um
pouco deixava para o consumo da casa; a família não tinha empregados, eram só os pais e os
irmãos da autora; a autora casou e continuou trabalhando na roça; a autora casou e foi trabalhar
no terreno do marido, terreno dos irmãos do marido; hoje a autora foi morar na rua, mas morou
muitos anos lá; no terreno do marido da autora produziam café e banana; não era só para
consumo, também vendiam para CEASA e o café para um comprador; confirma que hoje a autora
está morando na rua; quando a autora mudou continuou trabalhando na roça, mas depois de um
tempo a autora ficou com um problema de saúde, operou o coração ou coisa assim e parou de
trabalhar na roça; não sabe dizer quanto tempo, acha que uns 5 anos mais ou menos, não sabe
certo; o filho da autora trabalhou na roça também, mas depois quando era criança veio para a
cidade para estudar, na roça só tinha o primário; até casar o filho da autora trabalhava na roça;
depois que o filho casou continuou trabalhando na roça; hoje o filho tem uma lojinha de casa de
ração na cidade; o marido da autora se empregou e depois aposentou por problema de saúde; não
sabe se depois que o marido da autora casou teve algum bar ou lanchonete, nunca viu; a autora
nunca morou no Rio de Janeiro; acha que o comércio é bem depois de quando os dois vieram para
Cariacica; não lembra o ano; acha que tem uns 20 anos; o marido da autora é Beraldino; não
sabe se ele já trabalhou de motorista.

3ª testemunha – Ismael Ferreira da Silva

Conhece a autora desde pequeno; a autora sempre trabalhou na roça; hoje a autora não trabalha
mais; isso tem uns 4 ou 5 anos; quando conheceu a autora morava na rua; a autora ia para a
roça trabalhar; a autora ia trabalhar de ônibus, acha que dava uns 8 quilômetros de distancia, é
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próximo; acha que de ônibus era uns 20 minutos; a autora trabalhava na roça junto com o marido
e o filho, que ia ajudar depois da escola; o filho não trabalha na roça até hoje; enquanto era
solteiro o filho trabalhava na roça; na época em que o filho era solteiro não tinha loja e essas
coisas; hoje o filho conseguiu abrir um casinha de ração; o filho abriu essa casa de ração depois
de casado; não sabe se o marido da autora tem ou teve alguma empresa; confirma que conheceu a
autora morando na rua; nessa época o marido da autora trabalhava na roça também, os dois
trabalhavam; hoje o marido não trabalha mais, é aposentado por invalidez; lá na roça era
produzido banana e café; o depoente mora na roça; é próximo de lá, não é colado, mas é perto; o
café eles vendem para um atravessador de lá que compra o café da região e a banana, na época,
vendiam para a CEASA; não tinham empregados nessa propriedade; conhece o marido da autora;
pelo que saiba, o marido não trabalhou como motorista; quem abriu a casa de ração foi o filho da
autora; não sabe se o filho ajuda os pais financeiramente; não sabe se a autora já morou no Rio de
Janeiro.

As testemunhas confirmaram que a autora exerceu atividade rural desde a infância, antes com os
pais e depois com o marido e o filho. Contudo, afirmaram que ela parou de trabalhar há pelo
menos 4 anos.

A autora admitiu, em seu depoimento pessoal, que seu marido morou no campo somente até agosto
de 2005, quando foi trabalhar junto com seu filho Éder numa loja que mexe com comércio varejista
de animais. O filho da autora, Eder Benedito Sarmento Mendonça, mante um "comércio varejista
de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação", situado em
Cariacica/ES, desde 24/05/2005 (evento 5, OUT2). O marido da autora mantem vínculo de
emprego com esse estabelecimento comercial do filho desde 01/09/2005 (evento 5, CONT1, fl. 8).
Recebeu auxílio-doença no período de 11/05/2012 a 20/05/2013, a partir de quando passou a
receber aposentadoria por invalidez, na qualidade de desempregado/comerciário (evento 1,
PROCADM18, fls. 29-30). Tais fatos não comprovam, mas indicam que autora poderia ter se
afastado do meio rural ainda em 2005.

O art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 admite que a atividade rural seja descontínua para fins de
concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural. Ocorre que o mesmo dispositivo legal
prescreve que a atividade rural precisa ser aferida “no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício”. Por isso, quando o trabalhador rural abandona o campo durante
longo período, o tempo de atividade rural remoto não pode ser computado. “A jurisprudência da
TNU consolidou-se no sentido de que a descontinuidade da atividade rural admitida pela
legislação é aquela que não representa uma ruptura definitiva do trabalhador em relação ao
campo, situação que deve ser aferida em cada caso concreto” (Turma Nacional de Uniformização,
PEDILEF 2008.70.57.001130-0, Relator Juiz Federal Rogerio Moreira Alves, DOU 31/05/2013).

No presente caso, ficou provado o afastamento definitivo da autora da atividade rural  há pelo
menos quatro anos. Porquanto consolidada a ruptura da autora com o meio rural, o tempo de
atividade rural remoto não pode ser aproveitado para efeito de concessão de aposentadoria por
idade de segurado especial.

A autora, portanto, não faz jus à aposentadoria por idade de trabalhador rural.” (Sentença -
evento26)
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“A sentença concluiu, levando em consideração o depoimento das testemunhas, que
houve afastamento definitivo da autora da atividade rural  há pelo menos quatro anos. Com base
nessa conclusão e tendo em vista o disposto no art. 39, inciso I, da Lei n. 8.213/91 e a
jurisprudência da TNU, decidiu que o tempo de atividade rural remoto não poderia ser
aproveitado para efeito de concessão de aposentadoria por idade de segurado especial,
julgando improcedente o pedido da autora.

Ocorre que a audiência em que foi produzida a prova oral foi realizada no dia 29/07/2019, o que
implica em reconhecer que as testemunhas estavam se referindo ao afastamento da autora em
meados de 2015.

Como especificado na sentença, "a autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício
de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou seja, no
período de 7/10/1998 a 7/10/2013". 

A prova oral demonstrou que a autora exerceu atividade rural desde a infância até meados de
2015. Logo, a autora cumpriu o tempo de carência do benefício. Por tal motivo, faz jus ao
benefício.

O pedido de apreciação do pedido subsidiário ficou prejudicado.” (Sentença de Embargos -
evento40)

08. Da análise dos autos, infere-se que a autora sempre exerceu atividade rural. O
documento de propriedade da família da autora desde 1965, a ficha do Sindicato Rural em nome
do marido da autora com filiação em 01/06/1982, a ficha do Sindicato Rural em nome da autora
com data de filiação em 08/08/2005, os recibos de pagamento de mensalidade do Sindicato Rural
em nome da autora de 2011 a 2014 e o comprovante de contribuição sindical agricultor familiar
em nome da autora, exercícios 2011/2012 são documentos aceitos como início de prova material
da condição de segurado especial e pode ser ampliada por produção de prova testemunhal
idônea. Além do mais, é de se ter em conta que no CNIS da autora não consta qualquer vínculo
de natureza urbana (consulta portal CNIS).

09. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, considero que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho rural da autora, bem como os
depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si.

10. Quanto à alegação de descaracterização do regime de economia familiar em
razão do marido da autora ter vínculo empregatício urbano a partir do ano de 2005, verifico no
extrato do CNIS que, além de o referido vínculo ter se dado em curto período (01/09/2005 a
12/2005), a remuneração auferida pelo cônjuge não era superior a 2 salários mínimos
(evento1, procadm18, fl.28 e consulta portal CNIS). Destaco ainda que o marido da autora
recebeu auxílio-doença nos períodos de 31/03/2006 a 30/05/2007, de 03/08/2007 a 20/09/2010 e
de 11/05/2012 a 20/05/2013 e passou a receber aposentadoria por invalidez a partir de
21/05/2013 com salário de contribuição de em média 1 salário mínimo e meio (evento1,
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procadm18, fl.29/30). Assim, entendo que o mero exercício de atividade urbana por parte do
cônjuge não basta para descaracterizar a condição de segurado especial, conforme veiculado no
enunciado nº 41 da TNU (“A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar
desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural
como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”). Essa orientação
baseia-se na constatação de que as módicas condições econômicas dos segurados, que laborem
em regime de economia familiar, são capazes de comprometer sua subsistência, motivo por
que eventual trabalho urbano não descaracteriza tal sistema colaborativo, desde que a
renda obtida com o trabalho rurícola continue sendo essencial à subsistência da família.

11. Rendimentos de atividade urbana que não superem o valor de dois salários
mínimos não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge, conforme jurisprudência do TRF da
4ª Região. Porém, “superado o montante de dois salários mínimos percebidos pelo cônjuge, fica
descaracterizada a qualidade de segurado especial, sendo inviável o reconhecimento do
exercício da atividade rural”

12. Assim, a autora logrou demonstrar que seu trabalho era realizado nas condições
que caracterizam o regime de subsistência no período anterior à data do requerimento
administrativo (7/10/1998 a 7/10/2013). Diante desse quadro, conclui-se que o trabalho da autora
era essencial a sua subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar (nos
termos do art. 11, §1º da Lei 8.213/91). Preenche, portanto, a autora tempo suficiente ao
preenchimento da carência necessária à concessão do benefício. Sentença mantida pelos seus
próprios fundamentos.

13. Pelo exposto, conheço do recurso do INSS, e no mérito, voto por negar
provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência
do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000750285v3 e do código CRC d872c810. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014806-62.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA SARMENTO MENDONCA (AUTOR)
ADVOGADO: NÁDIA DE ARAÚJO LOPES (OAB ES017330)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência
do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796730v2 e do código CRC d82f781d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012840-30.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTENOR JOSE BUTKE (AUTOR)
ADVOGADO: GEORGE ALEXANDRE NEVES (OAB ES008641)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento48) contra sentença proferida pelo
MM. Juiz do 1º Juizado Especial de Vitória/ES que julgou procedente o pedido de aposentadoria
por tempo de contribuição, averbando como tempo rural o período de 26/04/1968 a 01/02/1986
(evento41).

2. O recorrente alega que os documentos carreados aos autos são insuficientes para
corroborar a condição de segurado especial da parte autora para todo o período acolhido pela r.
Sentença. Postula a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos
autorais e para que sejam restituídos os valores recebidos por força de tutela antecipada
posteriormente revogada.

3. ANTENOR JOSE BUTKE apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela
manutenção da sentença (evento52).

4. É o relatório.

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise
do mérito.

VOTO

6. Nos termos do art. 201, § 7º, inc. I da Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional nº 20 de 1998, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado
que completar, ao menos, 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

7. Cabe registrar que o tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria
por tempo de contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de
que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)
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§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta
Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes,
exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

8. Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser
computado para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo, contudo, ser
utilizado para cobrir a carência exigida para este tipo de aposentadoria. Ressalta-se que, para
concessão do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um mínimo de 180
contribuições mensais à previdência, chamado de carência, conforme estabelecido no art. 25, inc.
II, da Lei nº 8.213/91. Importante esclarecer que, para os segurados inscritos na Previdência
Social antes da edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência descrito na tabela do
art. 142.

9. No presente processo, a controvérsia gira em torno do tempo de labor rural
prestado pelo autor no período de 26/04/1968 a 01/02/1986 para fins de somar-se ao tempo de
contribuição já reconhecido administrativamente pelo INSS – 29 anos, 4 meses e 4 dias
(evento13, PROCADM2, fl.01).

10. Para comprovar o período de labor rural, o autor juntou: i) certidão de seu
casamento contraído em 02/02/1985, na qual consta a profissão de lavrador (evento1, certcas4);
ii) declaração de terceiros (evento1, comp6 e decl11); iii) contrato de parceria agrícola pelo
período 04/05/2015 a 04/08/2018, com firma reconhecida em 04/05/2015 (evento1, contr9); iv)
carteira do Sindicato Rural com filiação em 04/12/1974 (evento1, comp10); v) certidão de
nascimento do autor, ocorrido em 26/04/1956, na qual consta a profissão do pai do autor como
lavrador (evento25, certnasc5); vi) declaração da Secretaria Municipal de Educação atestando
que o autor concluiu a 4ª serie em 1968 na Escola Singular “Valão de São Pedro” (evento25,
decl6); vii) certificado de dispensa de incorporação, na qual consta a profissão do autor como
lavrador – 31/12/1974 (evento25, cmilitar8); viii) certidão de nascimento do filho do autor em
12/11/1986, na qual consta a profissão do autor como lavrador (evento25, certnasc10).

11. O Juízo a quo julgou procedente o pedido sob o seguinte fundamento:

 “Requereu o autor, em sua inicial, o benefício de Aposentadoria por Idade rural desde o
requerimento administrativo em 15/08/2017. (...)

Após a decisão saneadora (Evento22) identificou-se a possibilidade de aposentadoria por tempo de
contribuição mediante a contagem de tempo rural, o que deveria ser saneado pelo INSS com base
no dever de orientar previsto na IN 77/2015.

Em respeito à respectiva decisão, a parte autora juntou início de prova material desde a mais tenra
idade (Evento25), pois, filho de agricultores.

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento nesta sede, inquirida a parte autora respondeu
que: iniciou a sua vida como trabalhador rural, inclusive de meeiro passou a ser empregado rural
com CTPS assinada e, hoje atua como gerente da fazenda, administrando a mesma, lidando com
peões e comprando insumos; que seus pais eram lavradores; que possui 05 irmãos; que iniciou a
sua vida rural com seus pais, porém o terreno de propriedade do seu pai era “fraco”, pois, foi
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vendido e com 18 anos o autor começou a trabalhar no meio rural sozinho; que na época que
casou já residia na Fazenda do Senhor Casagrande e tocava naquela época em média 5.000 pés de
café; que no período de 2008 a 2014 apesar de constar na sua CTPS – auxiliar administrativo –
trabalhava na roça.

Passada a inquirição da primeira testemunha (MARIA DA PENHA), prestado o compromisso
legal, respondeu que: é vizinha do autor; e mesmo quando não morava na localidade, passava
férias na Fazenda; que a família do autor sempre trabalhou na roça, inclusive, a família do autor,
hoje aposentada reside em parte da terra cedida pelos proprietários.

As demais testemunhas confirmaram que a família do autor, inclusive o autor, estão radicados na
localidade rural.

Concluindo, somando-se os documentos juntados (Evento23) aos depoimentos das testemunhas
não há como se negar o reconhecimento do tempo rural a partir dos 12[1] anos de idade –
26/04/1968.

Em linhas gerais, a Aposentadoria por Tempo de Contribuição está prevista no art. 55, § 2º[2], da
Lei 8.213/91 c/c art. 9º, EC nº 20/98, onde se possibilita o reconhecimento do período laborado em
regime de economia familiar (para o cômputo como tempo de contribuição, sem que estas tenham
efetivamente ocorrido), somente com relação ao período anterior à entrada em vigor da Lei
8.213/91 (31/10/1991).

A partir de 01/02/1986, o autor aparece para o CNIS como empregado do Sr. Elio Carlos
Casagrande, na qualidade de trabalhador rural, o que justifica, mais ainda o reconhecimento do
tempo rural entre 26/04/1968 a 01/02/1986.

Passemos agora a montar o tempo de contribuição do autor até a data do requerimento
administrativo, considerando o tempo rural a que tem direito:

(...)

De tudo acima exposto, ao tempo do requerimento administrativo o autor completou 51 anos de
tempo de contribuição, incluindo-se o período rural acima reconhecido, motivo pelo qual dever ser
concedida a Aposentadoria por tempo de contribuição do autor, sem a incidência de fator
previdenciário nos termos do art. 29-C da lei 8.213/91 desde o requerimento administrativo”.

12. Em exame dos autos, considero que há início de prova material suficiente a
comprovar o labor rural do autor no período assentado na sentença de 26/04/1968 a
01/02/1986. A certidão de nascimento do autor, ocorrido em 26/04/1956, na qual consta a
profissão do pai do autor como lavrador (evento25, certnasc5), o certificado de dispensa de
incorporação, na qual consta a profissão do autor como lavrador – 31/12/1974 (evento25,
cmilitar8), a carteira do Sindicato Rural com filiação em 04/12/1974 (evento1, comp10), a
certidão de casamento do autor contraído em 02/02/1985 e de nascimento do filho do autor em
12/11/1986, nas quais consta a profissão do autor como lavrador (evento1, certcas4 e evento25,
certnasc10) são documentos aceitos de modo pacífico pela jurisprudência como início de prova
material do exercício da atividade rural em regime de economia familiar e podem ser ampliados
por produção de prova testemunhal idônea. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os
documentos em nome dos genitores aproveitam os filhos, principalmente quando estes

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 34

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=501584113391092352027678269786&evento=501584113391092352027678293387&key=c382bee366feaa71e1e1129d16629028506466accc5d33942c6fc3d12be71e7c&hash=69344031d2420e31272a1583fbec757b#_ftn1
https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=501584113391092352027678269786&evento=501584113391092352027678293387&key=c382bee366feaa71e1e1129d16629028506466accc5d33942c6fc3d12be71e7c&hash=69344031d2420e31272a1583fbec757b#_ftn2


11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 156/239

5012840-30.2019.4.02.5001 500000749418 .V2 JES10878© JES10878

ainda são menores e solteiros. A jurisprudência da TNU fixou o entendimento de que
documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge, filhos, ou qualquer outro membro que
componha o grupo familiar, são hábeis a comprovar a atividade rural, em virtude das próprias
condições em que se dá o desempenho do regime de economia familiar (TNU, PU
2006.70.51.000430-5, Rel. Juiz Federal Otávio Henrique Martins Port, DJ 25.03.2010).

13. No que concerne ao labor exercido pelo autor a partir de 1968, ou seja aos 12
anos de idade, transcrevo o enunciado n. 5 da TNU: “A prestação de serviço rural por menor de
12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode
ser reconhecida para fins previdenciários”.

14. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, considero que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho rural do autor com a família, bem
como os depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si.

15. Assim, presentes o início de prova material, a qual foi corroborada pela prova
testemunhal, tenho que resta comprovado o exercício da atividade rural pelo autor no período
26/04/1968 a 01/02/1986, que somado ao período de atividade urbana é mais que suficiente para
a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

16. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com
a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

17. Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até
a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a
orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000749418v2 e do código CRC 0225387c. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012840-30.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTENOR JOSE BUTKE (AUTOR)
ADVOGADO: GEORGE ALEXANDRE NEVES (OAB ES008641)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência
do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796732v2 e do código CRC 56f41a3e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012536-31.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA APELFELER (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (evento52) contra sentença proferida pelo
MM. Juiz do 1º Juizado Especial de Vitória/ES que julgou procedente o pedido de aposentadoria
por idade rural (evento45). O recorrente, em suas razões, alega que os documentos carreados aos
autos são insuficientes para corroborar a condição de segurado especial da autora, em regime de
economia familiar, pelo período de carência. Alega que a fragilidade da prova documental não
permite a conclusão de que a autora de fato trabalhava na roça como segurada especial. Postula a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, bem como
restituídos os valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

2. MARIA JOSE DA SILVA APELFELER apresentou contrarrazões, nas quais
pugna pela manutenção da sentença (evento57).

3. É o relatório.

4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à análise
do seu mérito.

VOTO

5. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício
de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima. A autora nasceu em 07/03/1963 (evento1,
RG3), tendo completando o requisito etário em 2018, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural por 15 anos anteriores à
data do implemento da idade mínima ou do requerimento administrativo – 28/03/2018 (evento1,
out10). Desse modo, deve comprovar o trabalho rural no período de 2003 a 2018.

6. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou: i) CTPS (evento1,
CTPS5); ii) certidão de seu casamento com Gercino Apelfeler, contraído em 01/10/1983, na qual
consta a profissão do marido como lavrador (evento1, certcas7); iii) contrato de parceria agrícola
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pelo período de 14/04/2015 a 13/04/2024, com firma reconhecida em 14/04/2015 (evento1,
contr8); iv) certidões de nascimento dos filhos da autora de 26/01/1993 e de 27/10/1990, nas
quais consta a profissão do marido da autora como lavrador (evento1, certnasc9); v) declaração
de exercício de atividade rural emitida pelo Sindicato Rural (evento1, dsinrural12, fl.06); vi)
declaração de terceiros (evento1, dsinrural12, fl.15/19); vii) ficha de matrícula (evento1, out13);
viii) ficha de atendimento ambulatorial (evento1, out14); ix) cadastro da autora junto ao INSS
como segurada especial – 23/01/1997 (evento1, out15);

7. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da parte autora ao argumento
de ter restado comprovado o efetivo exercício de atividade rurícola. Por oportuno, transcrevo
trecho da sentença:

 “Realizada a primeira audiência, devido a simplicidade da parte autora, restaram dúvidas acerca
de seu trabalho rural, desta forma este Juízo determinou nova instrução.

Concluída segunda audiência de instrução e julgamento em 03/02/2020, os depoimentos das duas
primeiras testemunhas não foram convincentes até o depoimento da terceira testemunha.

Isto porque o Senhor Laurindo Mauro foi proprietário da terra onde a autora trabalhou até o ano
de 2002 e a sua sucessora, sua filha, pouco soube informar, nada acrescentando ao processo e
informando que permanecera no imóvel à distância com poucas informações a respeito da autora.

Já a terceira testemunha, Sr. Ricardo Alexandre, sucessor na cadeia de proprietários da terra onde
a autora trabalhou por vários anos - Sítio dos Carrapatos -, foi elucidativa quanto ao trabalho
rural da autora em suas terras, o qual iniciou a parceria com seu pai em 2009, porém a parceria
só foi regularizada em 2015, quando a testemunha, engenheiro agrônomo, esclareceu a verdadeira
atividade da autora como parceira.

Aos 4 minutos do depoimento da terceira testemunha, a autora esclareceu que mesmo tendo uma
filha de 12 anos, encontra-se separada de fato já há algum tempo do seu esposo, pois, ele reside há
45 minutos de distância da mesma e a bebida os afastou nos últimos anos.

Ao fim deste depoimento, a testemunha esclareceu a produção da parte autora.

Após a oitiva da terceira testemunha da segunda audiência me convenci do trabalho rural da parte
autora, seja, pelo início de prova material contundente ao largo de sua vida, até mesmo os vínculos
laborais como empregada rural, pois, o empregado rural é uma modalidade de trabalhador rural.

(...)

Passo a decidir.

De acordo com o disposto nos artigos 25, inciso II; 142, e 48, §§ 1° e 2°, da Lei nº. 8.213/1991 são
os seguintes os requisitos para a concessão de Aposentadoria por Idade aos trabalhadores rurais:

- cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) meses completos de exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, independentemente de recolhimento de contribuições
previdenciárias (artigos 25, inciso II c/c 142, e 48, § 2°, da Lei nº 8.213/1991);
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- ter o trabalhador rural 60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55 (cinqüenta e cinco) anos
completos, se mulher (artigo 48, § 1o, da Lei nº 8.213/1991).

A parte autora cumpriu com o requisito etário.

Quanto à carência, os trabalhadores rurais devem cumpri-la conforme previsto no artigo 142 da
Lei nº 8.213/1991, que considera preenchido esse requisito desde que o trabalhador comprove
exercício da atividade rural em número de meses idênticos ao previsto para carência do benefício.
No caso, são necessários 180 meses de comprovação de atividade rural.

O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de início de prova material,
complementada por prova testemunhal idônea - não sendo esta última admitida de forma exclusiva,
a teor do disposto no art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91, e na Súmula n.º 149 do STJ.

E, embora o art. 106 da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a essa comprovação, tal
rol não é exaustivo, sendo possível a abrangência das provas ali referidas.

Além do mais, não se exige prova plena da atividade rural de todo o período correspondente à
carência - ano a ano -, mas um início razoável de documentação que, juntamente com a prova oral,
leve a uma convicção segura em relação aos fatos que se pretende comprovar.

Aqui se aplica a sumula 577 do STJ onde o depoimento convincente tanto é capaz de retroagir no
tempo, bem como pode ter caráter prospectivo diante do robusto início de prova material no
sentido de materializar o trabalho rural no tempo necessário, uma vez que as testemunhas e a
parte autora foram unânimes em afirmar a lida rural em toda a sua vida laboral.

Portanto, o conjunto fático-probatório formado nos autos é apto a comprovar o efetivo exercício
da atividade rural da parte autora na condição de segurado especial, no período de carência do
benefício, devendo o pleito ser acolhido em sua totalidade.”

8. Da análise dos autos, infere-se que a autora sempre exerceu atividade rural.
Verifico que há início de prova material suficiente nos autos a comprovar todo o período de
carência, a qual pode ter sua eficácia temporal ampliada por prova testemunhal. A certidão de
seu casamento, contraído em 01/10/1983, na qual consta a profissão do marido como lavrador
(evento1, certcas7), o contrato de parceria agrícola pelo período de 14/04/2015 a 13/04/2024,
com firma reconhecida em 14/04/2015 (evento1, contr8), as certidões de nascimento dos filhos
da autora de 26/01/1993 e de 27/10/1990, nas quais consta a profissão do marido da autora como
lavrador (evento1, certnasc9) e o cadastro da autora junto ao INSS como segurada especial –
23/01/1997 (evento1, out15) são documentos aceitos de modo pacífico pela jurisprudência como
início de prova material da condição de segurado especial. Ademais, os únicos vínculos anotados
na CTPS e no CNIS da autora são como trabalhadora rural nos períodos de 05/06/2004 a
30/10/2004, de 06/06/2005 a 07/10/2005 e de 01/11/2008 a 20/03/2009 (evento1, CTPS5 e
CNIS6), o que corresponde a elemento de elevada carga probatória, no sentido de que a autora
dedicava-se ao trabalho campesino. Destaco ainda que a autora reside na zona rural de Conceição
do Castelo (evento11, procadm2, fl.41).
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9. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. Em consonância com o disposto, tenho que as
testemunhas inquiridas foram coerentes e harmônicas entre si nos pontos relevantes para o
deslinde da questão. Todas confirmaram que a autora efetivamente trabalhou como trabalhadora
rural.

10. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADORA RURAL. SEGURADA
ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS
MATERIAL E TESTEMUNHAL. HONORÁRIOS. JUROS DE MORA, CORREÇÃO
MONETÁRIA E HONORÁRIOS. 1. A aposentadoria por idade para o segurado especial
independe de carência – recolhimento de contribuições – desde que comprovado o exercício da
atividade rurícola. 2. Existência de início de prova material (certidão de casamento) apta a firmar
o convencimento acerca do exercício de atividade rural exercida pela Apelante. Pequenas
contradições nos depoimentos testemunhais não comprometem o teor dos depoimentos, os quais
soaram em uníssono quanto ao desempenho de atividade rural pela autora. 3. A correção
monetária dos valores devidos, deve ser feita nos termos do Manual de Cálculos do Conselho da
Justiça Federal, acrescido dos valores de juros de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento)
ao mês, contados a partir da citação, considerando que a ação foi proposta após a vigência da MP
nº 2.180-35/2001. 4. Custas e honorários a cargo do réu, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos
reais), dada a simplicidade da matéria. Apelação provida. (TRF-5-AC: 450101 CE 0002083-
08.2008.4.05.9999, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento:
21/08/2008, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça – Data: 23/10/2008 –
Página: 283 – Nº: 206 – Ano: 2008).

11. Pondero que, no tocante à valoração da prova testemunhal, não se pode deixar
de considerar também que, em geral, as testemunhas arroladas para comprovação da condição de
segurado especial são pessoas simples e que, no mais das vezes, padecem das mesmas limitações
culturais e sócio-econômicas dos autores, não se podendo delas exigir uma absoluta precisão
quanto a datas ou a determinados fatos que para os mesmos eram, na ocasião, irrelevantes ou que
por serem corriqueiros, não despertavam maior atenção.

12. Entendo, portanto, que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com
a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

13. Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito voto por negar provimento. Sem
condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até
a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a
orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o
trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000741030v2 e do código CRC fc1655f3. 
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Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012536-31.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA APELFELER (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96). Condeno o
recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95, observada a orientação veiculada pelo enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência
do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796734v2 e do código CRC c8444678. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 0025398-40.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SANTILHO DO ROSARIO (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO (OAB ES019164)
ADVOGADO: RAPHAEL JACCOUD VALORY SILVEIRA (OAB ES015542)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

01. SANTILHO DO ROSARIO interpôs embargos de declaração (Ev. 136), em face
de Acórdão proferido por esta Relatoria (Ev.131), que deu PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR a fim de condenar o INSS a averbar como tempo de labor rural o
período de 10/11/1967 a 30/04/1974, porém, não reconheceu o direito à aposentadoria por
tempo de contribuição na DER-30/12/2016 (34 a 03 m e 17 d). Alega omissão do acórdão,
quanto ao acréscimo dos períodos laborados após a DER, e a possibilidade do alcance do tempo
necessário para a concessão do benefício com a reafirmação da DER.

02. Intimado sobre o pedido de reafirmação da DER inserido nos embargos de
declaração, o INSS aduziu que  a pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo
CPC, mas, pelo princípio da eventualidade, ressalvou seja observado, quanto aos valores
atrasados e juros, os parâmetros fixados em sede judicial nos termos do tema 995 do STJ (EDcl
no Resp 1727069/SP (Ev.143).

É o relatado.

VOTO

03. Conforme Voto (Ev.131), na DER-30/12/2016, o autor contava com 34 anos 03
meses e 17 dias de tempo de contribuição. Porém, aduz que continuou a laborar após a DER, e
que atingiria os requisitos necessários para uma aposentadoria por tempo de contribuição.  

04. Em sessão realizada no dia 02/12//2019, o STJ julgou o Tema 995, que tratava
sobre a possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação,
com reafirmação da DER, para o momento de implementação dos requisitos necessários à
concessão de benefício previdenciário. De acordo com a Corte, por unanimidade, foi conhecido o
recurso e dado provimento ao tema, com base no art. 493, CPC/2015, fixando o entendimento de
que “é possível a reafirmação a DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em
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que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.”

05. Em 21/05/2020, o STJ, no REsp nº 1727063 / SP, ainda definiu que:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e
contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a
data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data de
Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos
para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o
ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores
retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas,
pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação,
devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o
direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em
diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do
RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para
posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não
corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do
novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS
possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a
segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela
via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de
até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de
sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório
de pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do
recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. 

06.  Destaco que o CPC não exige o trânsito em julgado do recurso paradigma para
sua aplicação em casos idênticos. Basta a conclusão do julgamento do mérito da repercussão
geral, com a efetiva publicação do acórdão paradigma, nos termos do artigo 1040, III do referido
diploma. Nesse sentido: 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO.
PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEV
NCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e
III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob
a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do
paradigma.Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria,
porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para
a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo
em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de
declaração rejeitados.  (RE 1007733 AgR-ED/RS – Dje 31/10/2017 – destaques
acrescentados).

 07. Além disso, não se pode perder de vista que a hipótese abstrata de eventual
alteração do julgado pelo STF, tampouco tem o condão (processual ou material) de impedir a
adoção, desde logo, da interpretação dada pelo STJ. Desse modo, a tese fixada no Recurso
Especial nº REsp nº 1727063 / SP, de que “ É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada
do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da
prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015,
observada a causa de pedir”, permanece hígida e deverá ser acatada por essa Turma Recursal,
cujos julgamentos não podem divergir de entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado
em regime de recursos repetitivos (inteligência do artigo 1030, II, do CPC).

08. Portanto, reconhecido o direitos dos segurados à reafirmação da DER, quando
implementados os requisitos para a concessão do benefício, inclusive, durante o trâmite do
processo administrativo ou judicial até as instâncias ordinárias, não há se falar em controvérsia
superveniente a DER, tampouco afronta ao devido processo legal ou ao princípio do
contraditório, considerando que a prova de continuidade das contribuições do autor/embargante
na condição de segurado empregado é extraída do próprio PORTAL/CNIS, sistema alimentado
pela autarquia previdenciária. 

09. Portanto, passo à análise da reafirmação da DER propriamente dita, nos termos
postulados pelo autor. 

10. Conforme Acórdão não impugnado pelo INSS (Ev.131), na DER original
30/12/2016, o autor contava com 34 anos 03 meses e 17 dias de tempo de contribuição. E
conforme o CNIS do autor (Ev. 136- OUT2- fl. 9), o autor, após a DER (30/12/2016), possui
averbado labor como empregado entre 14/05/2018 a 12/2018 (07 m 17d), que somado aos 34 a
03 m 17 d, resulta em 35 anos de tempo de contribuição em 31/12/2018. Portanto, reafirmo a
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DER para 01/01/2019, quando o autor faz jus a uma aposentadoria por tempo de contribuição,
com proventos integrais (35 anos), pela melhor forma de cálculo (art. 122 da Lei nº 8213/91 e art.
29-C da lei nº 8213/91). 

11. Posto isso, Voto por dar provimento aos Embargos de Declaração do autor
e, determinar ao INSS que, mediante reafirmação da DER para 01/01/2019, conceda ao
autor aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais na DIB (01/01/2019 –
NB 180.611.314-4), mediante soma dos períodos de labor após DER (30/12/2016), ao tempo já
averbado no CNIS, bem como reconhecido em Sentença/Acórdão, sob a melhor forma de
cálculo.  DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA A SER CUMPRIDA EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS
PELO INSS, A CONTAR DE SUA INTIMAÇÃO. Condeno ainda o INSS a pagar ao autor os
proventos devidos desde então (DIB 01/01/2019), tudo corrigido monetariamente segundo o
INPC (Lei n. 8.213/91, art. 41-A) e juros de mora após expirado o prazo razoável de 30 dias
úteis, para o INSS cumprir a obrigação de implementar o benefício, quando só doravante,
"surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de de sua mora", "que serão liquidadas e
quitadas pela via do precatório ou do RPV".  No mais, mantidos a sentença e o voto. Intimem-se.
Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000712424v3 e do código CRC b2e597fc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 0025398-40.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: SANTILHO DO ROSARIO (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO (OAB ES019164)
ADVOGADO: RAPHAEL JACCOUD VALORY SILVEIRA (OAB ES015542)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA (OAB ES023567)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar provimento
aos Embargos de Declaração do autor e, determinar ao INSS que, mediante reafirmação da DER
para 01/01/2019, conceda ao autor aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais na DIB (01/01/2019 ? NB 180.611.314-4), mediante soma dos períodos de labor após
DER (30/12/2016), ao tempo já averbado no CNIS, bem como reconhecido em
Sentença/Acórdão, sob a melhor forma de cálculo. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA A
SER CUMPRIDA EM ATÉ 30 DIAS ÚTEIS PELO INSS, A CONTAR DE SUA INTIMAÇÃO.
Condeno ainda o INSS a pagar ao autor os proventos devidos desde então (DIB 01/01/2019),
tudo corrigido monetariamente segundo o INPC (Lei n. 8.213/91, art. 41-A) e juros de mora após
expirado o prazo razoável de 30 dias úteis, para o INSS cumprir a obrigação de implementar o
benefício, quando só doravante, "surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de de sua
mora", "que serão liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV". No mais, mantidos a
sentença e o voto. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo
de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000795700v2 e do código CRC 48f9563a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000539-36.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CREUZA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Federal da Serra/ES, que julgou procedente o pedido da parte autora ao condenar a
Autarquia a conceder aposentadoria por idade urbana na data de citação do INSS (26/03/2019),
mediante o cômputo como carência de todos os vínculos que estão na CTPS da autora, bem
como dos recolhimentos como contribuinte individual no CNIS e do período de auxílio-doença de
06/05/2015 a 10/07/2015. O recorrente-INSS sustenta em suas razões recursais que uma análise
dos fatos revela que a parte autora não formulou pedido administrativo após haver completado os
requisitos necessários à concessão do benefício, e por isso, não houve manifestação
administrativa por parte da Autarquia Previdenciária. Decerto a análise do feito revela que a parte
autora formulara pedido administrativo em momento posterior a 20.12.2016. É preciso considerar
que o ajuizamento de demanda judicial sem que a Autarquia Previdenciária tenha apreciado o
requerimento administrativo apresentado importa em verdadeira precipitação, porquanto não há
qualquer ilegalidade por parte do INSS. Por essas razões, a Autarquia Previdenciária pede que a
sentença seja reformada, de modo que o feito seja extinto sem apreciação de mérito. 

02. CREUZA FERREIRA DE SOUZA ofereceu contrarrazões, em que postula seja
negado provimento ao recurso do INSS, e mantida a sentença. 

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. Inicialmente, destaco que, em contestação (Ev. 11- CONT3), o INSS impugnou
a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana requerido pela autora na data de
20/12/16, porque na data do requerimento administrativo a autora só computava 14 anos e 26 dias
de contribuições, não tendo a autarquia computado os períodos anotados na CTPS (só
os averbados no CNIS), nem tampouco o período em gozo de auxílio-doença (06/05/15 a
10/07/15). 
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05. No recurso inominado, o INSS questiona apenas que a parte autora não
formulou pedido administrativo após haver completado os requisitos necessários à concessão do
benefício, e por isso, não houve manifestação administrativa por parte da Autarquia
Previdenciária. 

06. Ainda que a autora tivesse formulado novo requerimento admnistrativo após a
DER original, e o INSS ainda não tivesse se manifestado sobre a nova DER, essa questão não
impediria a autora de ajuizar a presente ação, com base na DER original (2016) e nem impediria
o juízo de conceder o benefício no momento em que completados os requisitos, mediante
reafirmação de DER, tal como feito pelo juízo de origem. 

07. O STJ, em sessão realizada no dia 02/12//2019, julgou o Tema 995, que tratava
sobre a possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com
reafirmação da DER, para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão
de benefício previdenciário. De acordo com a Corte, por unanimidade, foi conhecido o recurso e
dado provimento ao tema, com base no art. 493, CPC/2015, fixando o entendimento de que “é
possível a reafirmação a DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício
entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias,
nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.”

08. Mais recentemente, em 21/05/2020, o STJ, no REsp nº 1727063 / SP, confirmou
a possibilidade de reafirmar a DER no curso do processo, e ainda definiu:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO
REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e
contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a
data de entrada do requerimento. 2. É possível a reafirmação da DER (Data de
Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos
para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o
ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de
pedir. 3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores
retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas,
pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação,
devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o
direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em
diante, sem pagamento de valores pretéritos. 4. O prévio requerimento
administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do
RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para
posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não
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corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do
novel requerimento. 5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS
possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a
segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela
via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de
até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua
mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de
pequeno valor. 6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento
processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do
recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. 

09. Desse modo, a tese fixada no Recurso Especial nº REsp nº 1727063 / SP, de que
“ É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício
entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos
termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”, deverá ser acatada por
essa Turma Recursal, cujos julgamentos não podem divergir de entendimento do Superior
Tribunal de Justiça exarado em regime de recursos repetitivos (inteligência do artigo 1030, II, do
CPC).

10. Portanto, o fato de a autora não ter formulado novo pedido administrativo após
haver completado os requisitos necessários à concessão do benefício, ou ainda, se formulou novo
pedido em momento posterior a 20.12.2016, e a Autarquia Previdenciária ainda não apreciou o
requerimento administrativo, não impede a apreciação do presente feito no mérito, considerando
o reconhecimento pelo STJ do direito dos segurados à reafirmação da DER quando
implementados os requisitos para a concessão do benefício durante o trâmite do processo
administrativo ou judicial até as instâncias ordinárias. Assim, descarta-se qualquer hipótese de
extinção do processo sem resolução do mérito.  

11. Nesse sentido, a sentença registrou que na data do requerimento administrativo
em 20/12/2016, a autora ainda não havia completado a carência, e somente preencheu a carência
de 180 contribuições mensais, com as competência de janeiro a abril de 2017 (antes da data de
distribuição da ação - 18/03/2019). Então, reconheceu que o benefício deve ser deferido somente
a partir da citação do INSS (26/03/2019 - reafirmou a DER). Portanto, nada a modificar na
sentença, cujo entendimento está em consonância com a TNU (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96).
Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da
súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem.
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Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000729367v5 e do código CRC 23f03c29. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000539-36.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CREUZA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS. Mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas
(art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS,
correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da
Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado
o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796545v2 e do código CRC 14bb9217. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000813-72.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE MORAIS MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: KLEILTON PATRICIO DALFIOR (OAB ES023456)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara Federal de São Mateus/ES, que julgou procedente o pedido da parte autora ao condenar
a Autarquia a conceder aposentadoria por idade urbana na DER (01/10/2019), mediante o
cômputo como carência de períodos de auxílio-doença de 07/12/2004 a 22/01/2005; 20/07/2006
a 05/03/2007; 19/07/2007 a 31/01/2008; 01/05/2008 a 20/12/2008; 26/05/2009 a 16/11/2010;
31/01/2013 a 30/05/2013; 12/03/2014 a 15/09/2014; 01/01/2015 a 12/04/2016 e de 18/02/2017 a
15/05/2017, com pagamento dos proventos retroativos. O recorrente-INSS sustenta em suas
razões recursais que é inconcebível que se compute o período de auxílio-doença como tempo de
CARÊNCIA, tendo em conta que no período de gozo desses benefícios não há contribuição do
segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela Autarquia, e assim, não haveria
fonte de custeio. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença,
 IMPROCEDÊNCIA “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial. Requer, outrossim, a
restituição de valores recebidos pelo segurado por força de tutela antecipada posteriormente
revogada, consoante entendimento do STJ no REsp 1.384.418/SC.

02.  MARLENE MORAIS MACHADO não ofereceu contrarrazões, embora
devidamente intimada (Ev. 22 e Ev.26). 

03. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso e passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. É pacífico o entendimento de que a contagem dos períodos em gozo de auxílio-
doença intercalados com períodos contributivos deve ser considerada, inclusive para fins de
carência, conforme já decidiu o STJ (Resp 1414439) e de acordo com o Enunciado nº 73 da
TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrente de
acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de
carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para
a previdência social”. A renda mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, e, por isso, admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício previdenciário
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envolve recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por conseguinte, ser
computado para fins de carência, e não apenas como tempo de contribuição (art. 55, II, Lei nº
8.213/91). 

05. Esse também é o entendimento consolidado da TNU (Processo 0047837-
63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013):

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
PELA TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE
ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. (...) -
Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do tempo de gozo de
benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de
contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991”. Nesse caso,
pode-se calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º,
da aludida Lei” (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6
abr. 2009). A jurisprudência atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ -
AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco
coincide com o acórdão reproduzido no voto do Relator, que reproduz antigo
entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º 200763060010162, Rel. Juiz
Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008). Situação em que a TNU evoluiu
em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por
incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF
n.º 200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai.
2012; PEDILEF n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de
Siqueira, DOU 27 abr. 2012). - Tomando como base, primeiramente, a Constituição
e a Lei de Benefícios da Previdência Social; e depois, a negativa injusta do INSS de
amparar trabalhador idoso, após certo período de incapacidade e redução das
chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já preenchidos os requisitos
para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não há como
desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a
realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo
acórdão recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente
equiparada ao salário-de-contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do
período de fruição do benefício como período de carência, para fins de concessão
da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se ainda a impossibilidade de o
segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do auxílio-doença, não por
cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da incapacidade
lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear
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da contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar
eventuais períodos intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou
direito da parte recorrente, não se ajustando com a Constituição e com a legislação
previdenciária. Há, portanto, necessidade de verificar-se a existência de eventuais
períodos de intercalação para fins de aplicação da tese uniformizada. (...)” (TNU,
Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU
10/05/2013).

06. Na hipótese, os períodos de auxílio-doença entre 07/12/2004 a 22/01/2005;
20/07/2006 a 05/03/2007; 19/07/2007 a 31/01/2008; 01/05/2008 a 20/12/2008; 26/05/2009 a
16/11/2010; 31/01/2013 a 30/05/2013; 12/03/2014 a 15/09/2014; 01/01/2015 a 12/04/2016 e de
18/02/2017 a 15/05/2017 foram intercalados por períodos de recolhimento de contribuições para
a Previdência Social, considerando os vínculos de trabalho como empregada do Município de
Pinheiros entre 17/09/2001 a 30/04/2004 e 30/04/2004 a 02/2020 (Ev. 8- OUT2).

07. Portanto, respectivos períodos de auxílio-doença devem ser computados como
carência até a DER (01/10/2019). Somados de forma ininterrupta os períodos de labor
17/09/2001 a 30/04/2004 e de 30/04/2004 a 01/10/2019 (DER), em que já englobados os
períodos de auxílio-doença como carência, a autora conta com 217 meses de carência (18 a 0 m
15 d), ou seja, mais de 180 meses de carência, além de contar com 61 anos (26/06/1958), o que
autoriza a concessão de aposentadoria por idade na DER 01/10/2019.

08. Outrossim, não há burla à fonte de custeio a contagem do período de auxílio-
doença como carência, porque parte do custeio é realizado mediante contribuição direta do
empregador nos quinze primeiros dias do afastamento do empregado ou contribuinte. Além disso,
as contribuições previdenciárias dos segurados aposentados que retornam à atividade, destinam-
se ao conjunto de benefícios previdenciários, lastreados no princípio da universalidade do custeio
da Previdência Social (CF, art. 195); o art. 201, § 4º, da CF ), ainda que esses aposentados façam
jus a uma nova aposentadoria. Nada a modificar na sentença, a qual deverá ser mantida pelos
seus próprios fundamentos.

09. Ante o exposto, voto por negar PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sentença
mantida. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários
advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a
prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000749481v5 e do código CRC aa245a1d. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000813-72.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE MORAIS MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: KLEILTON PATRICIO DALFIOR (OAB ES023456)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sentença mantida. Sem condenação do INSS em custas (art.
4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96). Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a
10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado o enunciado nº 111, da súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796569v2 e do código CRC ea1862c2. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004445-46.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: GENY DOS SANTOS PAPACENI (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. GENY DOS SANTOS PAPACENI interpõe recurso inominado (evento30) contra
sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que julgou
improcedente seu pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por
idade híbrida (evento21).

2. A autora sustenta que laborou no meio rural no período de 01/01/1990 a
31/12/2001 (pequena proprietária) e de 01/01/2017 a atual (parceria) e que tais períodos somados
ao tempo de contribuição urbana superam o requisito legal de 180 contribuições para
aposentadoria por idade. Aduz ainda que o vínculo urbano do cônjuge não afasta a condição de
segurada especial da recorrente, nos termos do tema 23 da TNU. Pugna pelo provimento do
recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

3. O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da sentença
(evento34).

4. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e
passo à análise do seu mérito.

VOTO

5. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, é possível ao segurado obter a
aposentadoria por idade mista, que engloba o período trabalhado em atividade rural, com
contribuições vertidas ao RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS (180
meses). Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o §3º, no
artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade, conhecida
como aposentadoria híbrida.

6. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria
urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador urbano, ou seja,
depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos (homem), ou 60 anos
(mulher).
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6. O objetivo da norma é regular as situações em que se mescla trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal
período para fins de carência para a concessão de benefício de aposentadoria por idade.

7. Na hipótese dos autos, a autora completou 60 anos de idade em 26/12/2009
(evento1, procadm3, fl.04) e formulou requerimento administrativo em 01/11/2018 (evento1,
procadm3, fl.62). Logo, nos termos do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte autora deve cumprir
168 meses de carência (14 anos) de atividade urbana e rural.

8. Nesse sentido, restou provado nos autos, pelo extrato do CNIS (evento12, out4),
que a parte autora recolheu 48 contribuições urbanas. Para comprovar o labor na condição de
segurada especial, juntou: i) carteira do Sindicato Rural com filiação em 17/04/2018 (evento1,
procadm3, fl.19); ii) contrato de comodato rural pelo período de 10 anos, assinado em
20/02/2018 (verbal desde 01/01/2017), com firma reconhecida em 13/04/2018 (evento1,
procadm3, fl.20/21); iii) declaração de terceiros (evento1, procadm3, fl.22/26); iv) recibo de
pagamento emitido pela autora e pelo marido referente à área agrícola vendida em 25/07/2001,
sem registro no cartório ou reconhecimento de firma (evento1, procadm3, fl.27); v) recibo de
pagamento, no qual consta que o autor pagou por terreno agrícola em 04/06/2001, sem registro
no cartório ou firma reconhecida (evento1, procadm3, fl.28); vi) recibo de pagamento emitido
pela autora e pelo marido referente à área agrícola vendida em 15/03/2006, com reconhecimento
de firma em 15/03/2006 (evento1, procadm3, fl.29); vii) certidão de seu casamento com
Sebastião Papaceni, contraído em 22/04/1972, na qual consta a profissão da autora como
doméstica e do marido como lavrador (evento1, procadm3, fl.30)

9. O Juízo sentenciante julgou improcedente o pedido da parte autora sob o
seguinte argumento:

“(...)Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação do tempo de carência da parte
autora.

A prova material trazida não é robusta o suficiente, porquanto não trouxe documentos em seu nome
indicando a profissão de lavradora no período alegado.

Com efeito, o próprio INSS, quando do indeferimento de seu benefício (fl. 40, do Doc. 11, do
Evento 1), deixou assentado que: “Há indícios de atividade rural, todavia não considerada a
filiação de segurado especial”. Apresenta certidão de casamento onde consta a profissão do
esposo como lavrador, datada de 1972. Entretanto, o CINS comprova que a Autora exerceu
trabalho urbano em 1986 a 1987, e não há nos autos documento hábil a comprovar o retorno
posterior ao campo, em especial no período que se pretende comprovar. Apresentou carteira do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais emitida em 2018, e contrato de comodato também emitido em
2018 (com data retroativa), ao passo que declara em depoimento que deixou de trabalhar no
campo há aproximadamente três anos. Além disso, o esposo da requerente é típico trabalhador
urbano, tendo aposentado por tempo de contribuição.

A autora comprova, ainda, que possui o tempo urbano de 48 contribuições mensais reconhecidas
pelo INSS (CNIS Evento 6, PROCADM1, fls.56).
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  Cabe salientar, que os períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade
devem ser computados para efeito de carência quando intercalados com períodos contributivos,
nos termos dos artigos 29, § 5º, e 55, II, da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO PERÍODO
DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM PERÍODO DE EFETIVO
TRABALHO. PRECEDENTES.

1. Ação civil pública que tem como objetivo obrigar o INSS a computar, como período de carência,
o tempo em que os segurados estão no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez).

2. É possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que
intercalados com períodos contributivos.

3. Se o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade é
excepcionalmente considerado como tempo ficto de contribuição, não se justifica interpretar a
norma de maneira distinta para fins de carência, desde que intercalado com atividade laborativa.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1271928/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014) (Destaco)

Ainda assim, somado o tempo de benefício ao urbano, a demandante não alcança carência de 180
contribuições necessária à concessão do benefício pleiteado.”

10. Em análise dos documentos carreados, entendo que a recorrente não logrou
êxito em demonstrar o labor rural pelo período alegado. Não obstante os documentos
apresentados satisfaçam a exigência legal de início de prova material (art. 55, §3º, da Lei n.
8.213/91), não basta que o segurado possua propriedade rural para que seja qualificado
como segurado especial. Faz-se necessário que exerça a atividade em regime de economia
familiar, sendo este entendido como “a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar
e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes” (art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91, modificado pela Lei nº 11.718/08).
O que não se pode depreender dos autos, visto que o marido da autora sempre foi trabalhador
urbano (evento7, out3, fls.50/77).

11. Verifico que o marido da autora desde 1976 exerce atividade urbana, sempre
recebendo salário superior ao mínimo legal. A título de exemplo, o valor do salário mínimo em
1994 era de R$ 70,00, enquanto o salário do marido da autora no mesmo período era em média
R$ 500,00. Já em 2000, o salário do marido da autora era em média R$ 700,00, enquanto o
salário mínimo no mesmo período era de R$ 151,00 (CNIS – evento7, out3, fl.57/70). Destaco
que o marido da autora se aposentou por idade em 08/10/2013, tendo recebido na competência
09/2019 aposentadoria no valor de R$ 2.303,53 (evento7, out3, fl.52). Assim, ainda que a autora
exercesse atividade rural, essa atividade não seria essencial à subsistência familiar a atrair as
benesses da lei previdenciária aplicada ao segurado especial.
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12. Insta destacar que a 1ª TR-ES já fixou entendimento no sentido de que, em se
tratando de segurado trabalhador rural, o fato de o cônjuge possuir aposentadoria urbana em valor
superior a 2 salários mínimos torna o trabalho rural desempenhado desnecessário à subsistência
do grupo familiar (Recurso nº 0000088-93.2012.4.02.5054/01, julgado em 21/05/2014; no
mesmo sentido decidiu-se o Recurso nº 0114181-13.2014.4.02.5050/01, julgado em 14/07/2016).

13. Em conclusão, apesar de restar comprovado o cumprimento do requisito etário e
o labor urbano, a autora não comprovou a atividade rural em regime de economia familiar,
não fazendo jus ao benefício de aposentadoria por idade híbrida. Sentença mantida pelos seus
próprios fundamentos.

14. Ante o exposto, conheço o recurso e voto por negar provimento. Sem
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do benefício de
gratuidade de justiça concedido no evento3. Certificado o trânsito trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem.
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RECURSO CÍVEL Nº 5004445-46.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: GENY DOS SANTOS PAPACENI (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do
benefício de gratuidade de justiça concedido no evento3. Certificado o trânsito trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796720v2 e do código CRC bdae256c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001753-71.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: KLEILTON PATRICIO DALFIOR (OAB ES023456)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado (evento33) em face da sentença proferida
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Federal de São Mateus/ES que julgou procedente o pedido da parte
autora de aposentadoria por idade híbrida em 28/02/2019 (DER), mediante a soma de tempo
urbano ao labor rural reconhecido entre 05/07/2004 a 28/02/2019. Sustenta que apesar de
comprovado o trabalho rural do autor, este não se deu na qualidade de segurado especial em
regime de economia familiar. Aduz que o autor e a esposa são proprietários rurais e que as vendas
dos produtos da propriedade indicam uma produção em larga escala. Aduz ainda que a esposa do
autor teve vínculo como empregada urbana, de 01/09/2003 a 03/07/2009 e que atualmente é
empresária no ramo de confecções, desde 22/11/2011, contribuindo como contribuinte individual,
nesta condição, desde 01/11/2011 até 31/07/2019. Nesses termos, pugna pelo provimento do
recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

2. JOSE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões no
evento37.

É o relatório. Passo à análise do mérito do recurso inominado do INSS.

VOTO

3. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, é possível ao segurado obter a
aposentadoria por idade mista, que engloba o período trabalhado em atividade rural, com
contribuições vertidas ao RGPS no regime urbano, para fins de carência exigida pelo RGPS (180
meses). Trata-se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008 que, incluiu o §3º, no
artigo 48 da Lei 8.213/1991, criando uma nova espécie de aposentadoria por idade, conhecida
como aposentadoria híbrida.

4. Admite-se, desta forma, que o segurado compute períodos de atividade rural,
inclusive para fins de carência, com períodos de contribuição para efeito de aposentadoria
urbana. Quanto ao requisito etário, o segurado é equiparado ao trabalhador urbano, ou seja,
depende de implementar a idade mínima a ser considerada de 65 anos (homem), ou 60 anos
(mulher).
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5. O objetivo da norma é regular as situações em que se mescla trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal
período para fins de carência para a concessão de benefício de aposentadoria por idade.

6. A Segunda Turma do STJ no REsp 1.407.613, acompanhando o voto do Relator,
Min. Herman Benjamin, se posicionou favoravelmente à aposentadoria híbrida, argumentando,
dentre outras questões, que “sob o ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a
inovação trazida pela Lei 11.718 corrige uma distorção que ainda abarrota os órgãos judiciários
em razão do déficit da cobertura previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com
a crescente absorção da força de trabalho pela cidade, passaram a exercer atividades diferentes
das lides do campo”. Trago à colação o julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI
8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITO.
LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADO. CONTRIBUIÇÕES.
TRABALHO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. 1. O INSS interpôs Recurso
Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na aposentadoria por idade prevista
no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois no momento do implemento do requisito etário ou do
requerimento administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma dirigida a
trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode
ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela
Lei 11.718/2008) dispõe: "§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não
atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem
considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício
ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher." 3.
Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a inovação legislativa
trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de regimes de
trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram temporária ou definitivamente
para o meio urbano e que não têm período de carência suficiente para a aposentadoria prevista
para os trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do
art. 48 da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em lei, a aposentadoria por idade
urbana exige a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulher, além de contribuição
pelo período de carência exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, as idades são
reduzidas em cinco anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo trabalho rural (art. 39, I,
e 143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da
Lei 8.213/1991, abrigou, como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer
temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que antes da inovação
legislativa o mesmo segurado se encontrava num paradoxo jurídico de desamparo previdenciário:
ao atingir idade avançada, não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho
urbano e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral
não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa
humana, a inovação trazida pela Lei 11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da
cobertura previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a crescente absorção da
força de trabalho campesina pela cidade, passam a exercer atividade laborais diferentes das lides
do campo, especialmente quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada
aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991) aponta para um
horizonte de equilíbrio entre as evolução das relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles
que efetivamente trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos submetidos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 40



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 187/239

5001753-71.2019.4.02.5003 500000748037 .V3 JES10878© JES7044

ao Poder Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de aposentadoria por idade não representa
desequilíbrio atuarial, pois, além de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade
urbana (superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de contribuição direta
do segurado que a aposentadoria por idade rural não exige. 9. Para o sistema previdenciário, o
retorno contributivo é maior na aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado
permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de migrar para o meio urbano,
o que representará, por certo, expressão jurídica de amparo das situações de êxodo rural, já que,
até então, esse fenômeno culminava em severa restrição de direitos previdenciários aos
trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão de que o disposto no art.
48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a previsão constitucional da uniformidade e
equivalência entre os benefícios destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o
que torna irrelevante a preponderância de atividade urbana ou rural para definir a aplicabilidade
da inovação legal aqui analisada. 11. Assim, seja qual for a predominância do labor misto no
período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito
etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades
citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de
labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como
trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale
também para o labor exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei 8.213/1991). 12. Na mesma linha
do que aqui preceituado: REsp 1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 14. Observando-se a conjugação de regimes
jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual
deve ser observado de acordo com as respectivas regras. 15. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei
8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade
rural, exigindo apenas a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada
para fins do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, não sendo,
portanto, exigível o recolhimento das contribuições. 16. Correta a decisão recorrida que concluiu
(fl. 162/e-STJ): "somados os 126 meses de reconhecimento de exercício de atividades rurais aos
54 meses de atividades urbanas, chega-se ao total de 180 meses de carência por ocasião do
requerimento administrativo, suficientes à concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48,
§ 3º, da Lei nº 8.213/1991". 17. Recurso Especial não provido.” (Processo:REsp 1407613 RS
2013/0151309-1 Relator(a):Ministro HERMAN BENJAMIN Julgamento:14/10/2014 Órgão
Julgador:T2 - SEGUNDA TURMA Publicação: DJe 28/11/2014).

7. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça atribuíram
interpretação ampliativa à norma legal, entendendo ainda que a aposentadoria híbrida contempla
tanto os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo, como aqueles que saíram do
campo e foram para a cidade. Dessa forma, a jurisprudência admite a concessão da aposentadoria
por idade “híbrida”, não importando qual seja a atividade exercida pelo segurado ao tempo do
requerimento administrativo ou do implemento do requisito etário. Prevalece o entendimento de
que para fazer jus ao benefício previsto no § 3 do artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não
precisa estar vinculado ao campo no momento em que implementar o requisito etário. Eis os
julgados que exemplificam a consagração desse entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI N.
8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO QUE ANTECEDE O
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A
Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei 8.213/91, conferiu ao segurado o direito à
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aposentadoria híbrida por idade, possibilitando que, na apuração do tempo de serviço, seja
realizada a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano. 2. Para fins do aludido
benefício, em que é considerado no cálculo tanto o tempo de serviço urbano quanto o de serviço
rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento anterior ao requerimento da
aposentadoria. 3. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser
computado para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade,
ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições. 4. O cálculo do benefício
ocorrerá na forma do disposto no inciso II do caput do art. 29 da Lei n. 8.213/91, sendo que, nas
competências em que foi exercido o labor rurícola sem o recolhimento de contribuições, o valor a
integrar o período básico de cálculo - PBC será o limite mínimo de salário-de-contribuição da
Previdência Social. 5. A idade mínima para essa modalidade de benefício é a mesma exigida para
a aposentadoria do trabalhador urbano, ou seja, 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher,
portanto, sem a redução de 5 anos a que faria jus o trabalhador exclusivamente rurícola. 6.
Recurso especial improvido. (REsp 1476383/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 08/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
CARÊNCIA. MOMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LABOR URBANO OU RURAL.
INDIFERENÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE TEMPO RURAL. DESNECESSIDADE. 1. Esta
Segunda Turma firmou entendimento segundo o qual "seja qual for a predominância do labor
misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com
as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a
utilização de labor urbano ou rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente
como trabalhador urbano, sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que
vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/1991)." REsp
1.407.613/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014,
DJe 28/11/2014. 2. Do mesmo modo, "se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei n. 8.213/1991 dispensam o
recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a
comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo da
carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não sendo, portanto, exigível o
recolhimento das contribuições." (idem, ibidem) 3. Mantida a decisão por seus próprios
fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1479972/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 27/05/2015)

8. Na hipótese dos autos, o autor completou 65 anos em 04/12/2018 (evento1,
cpf3) e formulou requerimento administrativo em 28/02/2019 (evento1, out7). Logo, nos termos
do art. 142 da Lei nº 8.213/91, a parte autora deve cumprir 180 meses de carência (15 anos) de
atividade urbana e rural.

9. Para comprovar suas alegações, o autor juntou: i) certidão de propriedade rural
denominada de Sitio Lagoa Azul (15,5 ha) em nome da esposa do autor, Maria do Carmo Souza
de Oliveira, datada de 07/03/2012 (evento 1, OUT 9); ii) contrato particular de arrendamento de
imóvel rural pelo período de 01/06/2005 a 30/05/2008, com firma reconhecida em 14/06/2008
(evento 1, OUT 10); iii) termo aditivo de contrato particular de arrendamento informando
prorrogação do contrato para 30 de maio de 2022, assinado em 25/05/2008 com firma
reconhecida em 17/10/2008 (evento 1, OUT 11); iv) contrato de comodato pelo período de
05/07/2004 a 04/07/2014 (evento 1, OUT 12); v) termo aditivo de contrato de Comodato de
Imóvel Rural informando prorrogação do contrato com termo final para 04/07/2014 para
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04/07/2022, registrado em 10/12/2010 (evento 1, OUT 13); vi) cédula de crédito bancário rural
firmado pelo requerente junto ao BANDES-PRONAF–MAIS ALIMENTOS-SAFRA 2010-2011
(evento 1, OUT 15); vii) declaração de aptidão ao Pronaf, datada de 29/09/2009 (evento 1, OUT
16); viii) notas fiscais do produtor, datadas de 06/07/2010 e 27/09/2010 (evento 1, OUT 17); ix)
ficha atualização cadastral de produtor rural datada de 03/11/2008 (evento 1, OUT 18); x) notas
fiscais de venda de vacina contra febre aftosa, nominadas ao autor, datadas do ano de 2005, 2008
e 2009 (evento 1, OUT 19); xi) recibos de pagamento de taxas junto ao Fundo Emergencial de
Promoção da Saúde Animal do Estado do Espírito Santo – FEPSA/ES, datados de do ano de
2005, 2008 e 2009 (evento 1, OUT 20); xii) notas fiscais em nome da esposa do autor, Maria do
Carmo Souza Oliveira dos anos de 2015, 2017 e 2018 (evento 1, OUT 22).

10. O Juízo sentenciante julgou procedente o pedido da parte autora sob o seguinte
argumento:

“(...)Realizada audiência, esclareceu o autor, em seu depoimento pessoal, que começou a
trabalhar na propriedade de seu sogro, José Ribeiro Souza, em 1979 como meeiro, mas só teve
contrato a partir de 2005, com ajuda da família e sem contratação de empregados; que trabalhou
por pouco tempo em atividade urbana, mas como não dava certo, voltava a trabalhar na roça; que,
com o óbito de seu sogo, sua esposa, Maria do Carmo de Oliveira, herdou parte da terra e o casal
passou a trabalhar na terra própria até os dias hoje, com lavoura de café, mandioca e feijão.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conhece o autor há 40 anos e que ele sempre
trabalhou na lavoura de café; que no início trabalhava como meeiro de seu sogro, mas com seu
falecimento, parte da terra foi herdada pela esposa do autor; que não se lembra de ter visto o
autor trabalhando em atividade urbana; que o depoente já fez diária na terra do sogro do autor e
já o viu trabalhando na roça do sogro.

A outra testemunha ratificou as informações anteriormente prestadas pelo autor e pela primeira
testemunha.

Assim, as testemunhas confirmaram o depoimento da parte autora, no sentido de que desenvolveu
atividade rural seja como meeira, pequena proprietária e diarista, há cerca de 40 anos.

Nesse passo, ressalto que o contexto probatório é favorável, havendo, ainda que tênue, o início de
prova material necessário, restando comprovado o exercício de atividade rurícola, realizado pela
parte autora, quanto ao tempo de atividade.

Portanto, verifico a existência de início de prova material contemporânea e idônea acerca do
trabalho rural da parte demandante referente ao período de 05/07/2004 (início da vigência do
Contrato de Comodato de Imóvel Rural referente ao imóvel denominado Fazenda Santa Cruz) a
28/02/2019 (data do requerimento administrativo). E, como dispõe o art.55, §3º, da Lei 8.213/91, a
comprovação de tal labor pode ser corroborada pela prova testemunhal, que no caso concreto, foi
segura e satisfatória.

Assim, cotejando as provas documentais apresentadas com a prova testemunhal, resta comprovado
o exercício de atividade rurícola realizado pela parte autora, podendo integrar o cálculo do tempo
da autora o período de 05/07/2004 a 28/02/2019.
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Nesse passo, de se ressalvar que a Lei nº 11.718/2008, ao acrescentar os §§ 3º e 4º ao art. 48 da
Lei citada anteriormente, modificou a disciplina normativa, permitindo o cômputo de períodos sob
outra categoria de segurado e, em contrapartida aumentou o requisito etário em 05 anos.

Já se pacificou o entendimento de que é irrelevante o fato de, no momento do pedido da
aposentadoria por idade, o trabalhador estar ou não exercendo atividade rural. Nesse sentido, cito
jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48,
§§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008.
OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. 1. Em conformidade com os precedentes desta Corte, "seja qual for a
predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a
se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a
carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg no REsp 1.497.086/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015.). 2. A instância de
origem reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da aposentadoria
híbrida. Promover a modificação do entendimento proclamado ensejará o reexame do acervo
fático-probatório, óbice constante na Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AGRESP
201502807633, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:02/03/2016.
DTPB.)

No caso concreto, portanto, entendo que há como conceder o benefício de aposentadoria por idade
híbrida (somando-se tempo urbano e rural), pois a parte autora preencheu o requisito etário (mais
de 65 anos) e comprovou o cumprimento da carência na data do requerimento, em 28/02/2019,
restando comprovado o total de 15 anos, 07 meses e 12 dias, conforme consta abaixo:

É importante ressaltar que o período contribuído na qualidade de contribuinte individual (de
01/06/2017 a 31/07/2017) não foi incluído na tabela acima por ser concomitante ao período
reconhecido nesta sentença como de exercício de atividade rural como segurado especial, para que
não haja contagem em duplicidade.

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (mais de 65 anos), bem como possui tempo de trabalho suficiente ao
cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por idade (pelo menos
15 anos ou 180 contribuições).”
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11. Em exame da questão, verifico que há início de prova material suficiente nos
autos a demonstrar o labor rural do autor na condição de segurado especial em regime de
economia familiar. A propriedade rural em nome da esposa do autor, Maria do Carmo Souza de
Oliveira, o contrato de arrendamento de imóvel rural pelo período de 01/06/2005 a 30/05/2022, o
contrato de comodato pelo período de 05/07/2004 a 04/07/2022, a cédula de crédito bancário
rural firmado pelo requerente junto ao BANDES-PRONAF–MAIS ALIMENTOS-SAFRA 2010-
2011, a declaração de aptidão ao Pronaf, datada de 29/09/2009, a ficha atualização cadastral de
produtor rural datada de 03/11/2008 (evento 1, OUT 18) são documentos aceitos como início de
prova material da condição de segurado especial e pode ser ampliada por produção de prova
testemunhal idônea.

12. É verdade que a jurisprudência não exige que o início de prova material abranja
todo o período de atividade rural (Súmula nº 14 da Turma Nacional de Uniformização), bem
como admite a extensão da eficácia probatória do início de prova material antiga para o futuro
com base em prova testemunhal convincente. No caso dos autos, considero que as testemunhas
ouvidas em Juízo foram unânimes em atestarem o trabalho rural do autor, bem como os
depoimentos foram coerentes e harmônicos entre si.

13. Quanto à alegação de descaracterização do regime de economia familiar em
razão da esposa do autor ter vínculo empregatício urbano no período de 01/09/2003 a 03/07/2009
e ter contribuído como contribuinte individual, empresária no ramo de confecções, no período de
01/11/2011 a 31/07/2019, verifico no extrato do CNIS que a remuneração auferida pelo cônjuge
era em média de um salário mínimo (evento9, out3, fls.15/27). A título de exemplo, no ano de
2008 o salário mínimo era de R$ 415,00, enquanto o salário da esposa do autor no mesmo
período era de R$ 520,00. Já o salário de contribuição no período em que contribuiu como
contribuinte individual era de 1 salário mínimo. Ademais, verifico que a esposa do autor recebe
aposentadoria por idade rural na qualidade de segurado especial desde 18/10/2018 no valor
de 1 salário mínimo (evento9, out3, fl.12). Assim, entendo que o mero exercício de atividade
urbana por parte do cônjuge não basta para descaracterizar a condição de segurado especial,
conforme veiculado no enunciado nº 41 da TNU (“A circunstância de um dos integrantes do
núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”).
Essa orientação baseia-se na constatação de que as módicas condições econômicas dos
segurados, que laborem em regime de economia familiar, são capazes de comprometer sua
subsistência, motivo por que eventual trabalho urbano não descaracteriza tal sistema
colaborativo, desde que a renda obtida com o trabalho rurícola continue sendo essencial à
subsistência da família.

14. Rendimentos de atividade urbana que não superem o valor de dois salários
mínimos não tornam dispensável o trabalho rural do cônjuge, conforme jurisprudência do TRF da
4ª Região. Porém, “superado o montante de dois salários mínimos percebidos pelo cônjuge, fica
descaracterizada a qualidade de segurado especial, sendo inviável o reconhecimento do
exercício da atividade rural”
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15. No que tange à alegação da autarquia de que o autor e a esposa têm duas
propriedades, totalizando mais de 46 hectares e que as notas fiscais de vendas dos produtos da
propriedade indicam uma produção em larga escala, pela análise dos autos, verifico que na
verdade a esposa do autor possui um imóvel rural: Sítio Lagoa Azul, com 15 hectares (evento1,
out9 e evento9, out3, fl.22). Assim, considerando que o módulo fiscal da região é de 20 hectares,
a área total de propriedade do autor e da esposa somaria 0,77 módulos fiscais, ou seja, não
extrapola o limite legal, sendo considerada pequena propriedade rural. Em relação às notas
fiscais de venda, entendo que correspondem ao faturamento bruto do autor, não estando
descontados os custos de produção e de criação de gado.

16. Assim, o autor logrou demonstrar que seu trabalho era realizado nas condições
que caracterizam o regime de subsistência. Diante desse quadro, conclui-se que o trabalho do
autor era essencial a sua subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar
(nos termos do art. 11, §1º da Lei 8.213/91). Desse modo, resta comprovado o exercício de
atividade rurícola no período de 05/07/2004 a 28/02/2019, conforme assentado na sentença,
a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46, Lei 9.099/95).

17. Diante do exposto, conheço o recurso do INSS e voto por negar provimento.
Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n. º 9.289/96). Honorários
advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a
prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da súmula da
jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000748037v3 e do código CRC 092b094b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001753-71.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: KLEILTON PATRICIO DALFIOR (OAB ES023456)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n. º 9.289/96).
Honorários advocatícios devidos pelo INSS, correspondentes a 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a prolação da sentença (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o enunciado nº 111, da
súmula da jurisprudência do STJ. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado
de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796724v2 e do código CRC aa60b4c3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003854-84.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIANA LIRIO RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido da
parte autora para condená-lo a conceder benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez, com DIB em 28/01/2019. DEFERIU ainda a MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE
TUTELA, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso. O recorrente alega que não há
documentação médica que ateste a efetiva incapacidade definitiva, podendo ainda haver a
reabilitação para inúmeras profissões. Aduz ainda que o laudo pericial é genérico e lacônico, e
por isso deve ser realizada nova perícia. Requer seja julgada a IMPROCEDÊNCIA “in totum”
dos pedidos consignados na Petição Inicial. Eventualmente, requer o provimento parcial com a
anulação da sentença diante da ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa para que os
autos retornem ao Juízo de piso para nomeação de OUTRO MÉDICO a fim de que seja feita
NOVA PERÍCIA. Por fim, requer que seja parcialmente provido o presente recurso, reformando a
sentença para: a) julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez; b) 
aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o prazo
seja contado em DIAS ÚTEIS; e ainda c) REVOGAR AS MULTAS PROCESSUAIS
previamente cominadas, ante a ausência de MÁ-FÉ ou ARBITRARIEDADE da Autarquia
Previdenciária; d)  na remota hipótese de manutenção das astreintes, seja determinada a
REDUÇÃO de seus valores para o montante adequado (e.g. R$ 50,00) por dia e, ainda, fixando-
se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 - quinhentos reais).

2. SEBASTIANA LÍRIO RIBEIRO apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela
manutenção da sentença.

3.   É o Relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso inominado e passo ao exame do mérito.

VOTO

4. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que a periciada é portadora de gonartrose
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bilateral M17.4, glaucoma e doença renal policística Q61.2  (Ev.14- LAUDO1- CONCLUSAO-
fl. 3). Concluiu “que a autora possui incapacidade Total para qualquer atividade laborativa, de
forma temporária por 6 meses”. A perita, em laudo corretivo disse que a  informação de que a
autora estaria incapacitada por apenas 06 meses, devido ao quadro incapacitante, deve ser
entendida como “Há possibilidade de recuperação durante 6 meses” (Ev. 28). Fixou a data de
início da incapacidade em 20/09/2019 (quesito autor 6). Quanto ao tratamento para melhora do
quadro patológico,  indicou necessidade de cirurgia (quesito autor 13). 

5. A autora apresentou laudos médicos (Ev. 12) de 09/2019 e 10/2019 atestando que
ela é portadora das mesmas patologias apuradas na perícia judicial. Insta destacar que os laudos
particulares foram devidamente abarcados pelo laudo pericial.

6. Detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que conta
com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória, possuindo,
portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos laudos realizados pela
autarquia. No presente caso, observo que laudo pericial está de acordo com os laudos particulares
apresentados pela parte autora.

7. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia judicial
realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou contradições, estando o
profissional nomeado nos autos habilitado para o exame da moléstia. Deste modo, sendo o perito
do Juízo capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico,
análise de exames e atestados médicos apresentados durante a perícia médica e considerando que
as alegações da autarquia foram genéricas e não comprovadas, mostra-se descabida a realização
de novo exame pericial.

8. Dessa forma, observo que o laudo pericial está idoneamente fundamentado e
pode legitimamente embasar a convicção do julgador. Porém, como na hipótese,  a perita judicial
afirmou que “Há possibilidade de recuperação durante 6 meses” (Ev. 28), e que para tanto,
depende de realização de procedimento cirúrgico, entendo que não é caso de aposentadoria por
invalidez, mas de auxílio-doença, mesmo não estando a autora obrigada a se submeter a
tratamento cirúrgico (artigo 101 da Lei 8.213/91). O fato de a autora não estar obrigada a se
submeter a cirurgia, quando essa é a indicação para recuperar a capacidade, não se autoriza o
recebimento de aposentadoria por invalidez, mas, de auxílio-doença, que é o benefício
apropriado (incapacidade temporária - art. 59 da Lei nº 8.213/91). 

9. In casu, o laudo do perito judicial atestou expressamente que há indicação de
tratamento cirúrgico para melhora do quadro patológico (quesito autor 13). O SUS oferece
tratamento ortopédico e outros necessários. Contudo, deve-se levar em consideração as
dificuldades de acesso ao SUS, principalmente na área de cirurgia ortopédica  e em tempos de
COVID19. 
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10. Portanto, na hipótese, entendo que deve ser concedido auxílio-doença à autora,
o qual deve ser fixado a contar da DIB fixada em sentença, e sua suspensão só deverá ocorrer
após melhora clínica do segurado, ex vi dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n. º 8.213/91,
acrescentada pela Lei n. º 13.457/2017. Assim, entendo razoável fixar um prazo de 12 meses para
recebimento do benefício de auxílio-doença, prazo suficiente para se submeter aos tratamentos
adequados ou para recuperar o seu quadro de saúde através de outros meios alternativos. 

11. O prazo de 12 meses ora fixado tem como base as doenças detectadas e, a
provável duração definida da incapacidade atestada pelo Perito (06 meses), com o tempo razoável
de resposta do paciente ao tipo de tratamento necessário à recuperação de sua saúde (cirúrgico),
bem como a demora na realização de cirurgias eletivas pelo SUS, conforme usualmente se
observa em casos análogos ao presente (ainda mais na atual fase de pandemia pelo Covid-19). 

12. Assim, nos termos do que prescreve o art. 375, do CPC/15, determino a
concessão do benefício de auxílio-deonça desde a DIB fixada em sentença (28/01/2019),
devendo o benefício ser mantido pelo prazo de 12 meses a contar da implementação do
benefício (deferida em tutela antecipada). 

13. Fica a parte advertida que caso entenda que persiste seu estado de incapacidade,
deverá requerer a prorrogação do seu benefício administrativamente, no prazo previsto em lei
para tanto.

14. Quanto à fixação de multa de R$500,00 por dia de atraso para cumprimento da
tutela fixada pelo juízo a quo, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar sua
prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as condições
enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de resistência
apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em
consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses
certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de
urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação
do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é
razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que,
considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna
desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para
grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que
seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (Cem Reais) por dia de atraso.

15. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para fins
de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de origem se
coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da Portaria
548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias, contados a
partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o cumprimento das decisões
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do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena de responsabilização
funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do mesmo parâmetro
adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

16. Quanto à contagem do prazo de 30 dias corridos para implementar a tutela de
urgência, estabelecidos na sentença, destaco que o prazo para cumprimento de ordem judicial,
conquanto não se suspenda, por se tratar de verba alimentar, deve ser contado em dias úteis
(desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que trata dos prazos
processuais e sua contagem em dias úteis. Caso a APSADJ não cumpra a determinação no prazo
estipulado, ora esclarecido que é contado em dias úteis, será apurado o valor da multa após o
trânsito em julgado. Destaco outrossim, que na hipótse, o INSS dverá reverter a aposentadoria
por invalidez em auxílio-doença.

17. Ante o exposto, voto por dar  parcial provimento ao recurso inominado do
INSS, para: i) determinar a concessão de auxílio-doença e  fixar a concessão do benefício desde a
DIB fixada em sentença (28/01/2019), devendo o benefício ser mantido pelo prazo de 12 meses
(DCB) a contar da implementação do benefício (deferida em tutela antecipada); ii) reduzir o valor
da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00; e, iii) esclarecer que
o prazo para cumprimento da tutela de urgência é contado em dias úteis da intimação da
APSADJ, observado o ínicio da contagem do prazo feita pelo sistema eproc. Sentença
parcialmente reformada. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996)
e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o Enunciado nº 56
das Turmas Recursais. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000702512v5 e do código CRC c11ad371. 
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Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003854-84.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIANA LIRIO RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso inominado do INSS, para: i) determinar a concessão de auxílio-doença e
fixar a concessão do benefício desde a DIB fixada em sentença (28/01/2019), devendo o
benefício ser mantido pelo prazo de 12 meses (DCB) a contar da implementação do benefício
(deferida em tutela antecipada); ii) reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes,
que passa a ser de R$ 100,00; e, iii) esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de
urgência é contado em dias úteis da intimação da APSADJ, observado o ínicio da contagem do
prazo feita pelo sistema eproc. Sentença parcialmente reformada. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o Enunciado nº 56 das Turmas Recursais. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796218v2 e do código CRC 3c362c9f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:44 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 41

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 199/239

5005812-08.2019.4.02.5002 500000735438 .V5 JES10878© JES7044

RECURSO CÍVEL Nº 5005812-08.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de ação por meio da qual ALDO DA CRUZ CARNEIRO requer a
condenação do INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou
restabelecimento do auxílio-doença. O MM. Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de
Itapemirim/ES proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenado o
INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, com DIB em 01/12/2019
(evento23).

2. O autor interpõe recurso inominado (evento37), no qual afirma que o laudo
pericial atesta a sua incapacidade total e definitiva desde 04/03/2008 e que no momento da
concessão do auxílio-doença NB 5295446901 (em 19/03/2008) o autor já se encontrava total e
permanentemente incapaz. Nesses termos, requer a reforma da r. sentença para conceder a
Aposentadoria por Invalidez ao autor desde 19/03/2008 ou, subsidiariamente, desde 27/05/2017
(dia posterior à cessação indevida).

3. O INSS ofereceu contrarrazões no evento 41.

4. O INSS interpõe recurso inominado (evento43), no qual alega que não há
documentação médica que ateste a efetiva incapacidade. Aduz ainda que o laudo pericial é
genérico e lacônico. Requer seja dado provimento ao presente recurso para fim de reformar a r.
Sentença para julgar improcedente o pedido da inicial. Subsidiariamente, requer o provimento
parcial com a anulação da sentença diante da ofensa ao princípio do contraditório e da ampla
defesa para que os autos retornem ao Juízo de piso para nomeação de outro médico a fim de que
seja feita nova perícia. Não sendo esse o entendimento, requer sejam afastadas as multas
processuais previamente fixadas ou a redução de seus valores para o montante adequado e o
aumento do prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias, bem como que o prazo
seja contado em dias úteis.

5. O autor apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso
da autarquia (evento49).

6.   É o Relatório.

7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os recursos inominados e
passo ao exame do mérito.
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VOTO

8. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médica,
especialista em Medicina do Trabalho, nomeada perita, devidamente qualificada para examinar as
patologias alegadas pela parte autora. A perita apontou que o periciado é portador de M17 -
Gonartrose primária bilateral, M50 - Transtorno do disco cervical com mielopatia, M54 -
Cervicalgia (evento13, quesito2). Concluiu que há incapacidade total e definitiva desde
04/03/2008 (evento13, quesitos 6, 7 e 9).

9. O juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, conforme
abaixo transcrito:

“Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência exigido
em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no período
compreendido entre 01/2003 a 02/2019 restando comprovado o atendimento aos supracitados
requisitos.

Considerando que o douto perito reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 01/12/2019, dia imediatamente posterior ao
da cessação do auxílio-doença n.º 6266685241, consoante inteligência do art. 42, caput, da Lei n.
8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal”.

10. Inicialmente passo a análise do recurso apresentado pelo autor. Em que pese
a assertiva do laudo pericial no sentido de que o autor encontra-se incapacitada de forma total e
definitiva desde 04/03/2008, reputo que não houve a devida análise do conjunto probatório
carreados aos autos. Primeiramente, observo que nos autos do processo
nº 00008266120104025051, o perito do juízo em perícia médica realizada no dia 26/09/2013
constatou a existência de incapacidade total e temporária, tendo sido o pedido do autor julgado
parcialmente procedente para restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença (NB
5295446901), com início em 22/07/2009. A Tuma Recursal manteve a sentença e a decisão
transitou em julgado em 01/02/2016. Pois bem, reconheço que o benefício de incapacidade diz
respeito a uma relação de prestação continuada e que a condição de saúde do segurado pode se
alterar ao longo do tempo, sendo que nos presentes autos, a perícia realizada no
dia 14/01/2020 atestou a incapacidade total e definitiva do autor para o trabalho desde
04/03/2008 (evento13). Ocorre que, não há como considerar que o autor estava incapaz de
forma definitiva desde 2008, posto que na perícia realizada em 2013 nos autos do processo
nº 00008266120104025051 se apurou que a incapacidade era temporária, havendo assim
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flagrante coisa julgada. Assim, afasto o laudo pericial quanto a DII. O juiz não está adstrito ao
laudo pericial judicial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos
constantes dos autos, principalmente, quando ocorre situação não analisada pelo perito.

11. Entretanto, em relação ao pedido subsidiário feito em grau recursal, entendo
que é possível a partir do conjunto probatório carreado concluir que quando da cessação do
benefício em 26/05/2017 o autor ainda estava incapaz. Pela análise dos autos, verifico que o autor
recebeu benefício de auxílio-doença no período de 19/03/2008 a 26/05/2017, de modo
ininterrupto, em razão de artrose em coluna lombar, cervical e joelhos (evento9, out2 e 3), ou
seja, mesma patologia apurada na atual perícia judicial. Ademais, verifico que na data da
cessação do benefício em 26/05/2017 o autor apresentou na perícia administrativa laudo médico
de 24/05/2017 que atesta que ele é portador de artrose em joelho, coluna lombar e cervical
(CID10 – M17, M54 e M50) necessitando de afastamento das funções laborativas por 6 meses
(evento1, anexo6, fls.01) e mesmo diante do referido laudo a autarquia entendeu pela capacidade
do autor e cessou o benefício.

12. Em conclusão, observo que a incapacidade constatada ao tempo dos autos
decorre do mesmo quadro patológico que justificou a concessão do benefício cancelado em
26/05/2017, o que acarreta uma presunção que a patologia persiste desde tal marco. Do mesmo
modo, não há fundamentos para que a DIB do benefício seja fixada de forma a prejudicar a parte
postulante em data posterior daquela que restou comprovada a existência do quadro
incapacitante. Sendo assim, entendo por fixar o termo inicial do pagamento do benefício desde a
equivocada cessação em 26/05/2017.

13. Em relação ao recurso apresentado pela autarquia, apesar da alegação de que
não há nos autos laudos que atestam a efetiva incapacidade da parte, verifico que o autor
apresentou diversos laudos médicos entre 2008 e 2019, que atestam que ele é portador das
mesmas patologias diagnosticadas na perícia judicial, bem como atestando a incapacidade
laborativa (evento1, anexo 4, 5, 6, 7 e 8), não prosperando, assim, a alegação da autarquia.

14. Detalho que a prova pericial se distingue pela equidistância das partes, que
conta com o compromisso legal do especialista, elemento de prova produzido sob o crivo do
contraditório judicial e da ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória, possuindo,
portanto, presunção de legitimidade e veracidade em detrimento dos laudos realizados pela
autarquia. No presente caso, observo que laudo pericial está de acordo com os laudos particulares
apresentados pela parte autora.

15. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda. Impende
registrar que não há necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a perícia
judicial realizada foi suficientemente fundamentada, estando o profissional nomeado nos
autos habilitado para o exame da moléstia. Deste modo, sendo o perito do Juízo capacitado
para aferir a incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico, análise de exames e
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atestados médicos apresentados durante a perícia médica e considerando que as alegações da
autarquia foram genéricas e não comprovadas, mostra-se descabida a realização de novo exame
pericial.

16. Dessa forma, observo que o laudo pericial pode legitimamente embasar a
convicção do julgador e nesse caso concluiu pela incapacidade total e definitiva do autor.
Ademais, analisando as condições pessoais do autor, verifico que ele nasceu em 12/09/1964 e
conta hoje com 55 anos. Com efeito, entendo que a idade avançada, e a baixa escolaridade
(ensino fundamental incompleto) são determinantes para efeito de definir a impossibilidade de
seu reingresso no mercado de trabalho. Sendo assim, reconheço que houve o devido
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez com
DIB desde a cessação em 26/05/2017.

17. Quanto à fixação de multa de R$500,00 por dia de atraso para cumprimento da
tutela fixada pelo juízo a quo, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar sua
prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as condições
enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de resistência
apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em
consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses
certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de
urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação
do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é
razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que,
considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna
desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para
grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que
seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (Cem Reais) por dia de atraso.

18. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para fins
de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de origem se
coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da Portaria
548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias, contados a
partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o cumprimento das decisões
do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena de responsabilização
funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do mesmo parâmetro
adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

19. Quanto à contagem do prazo de 30 dias corridos para implementar a tutela de
urgência, estabelecidos na sentença, destaco que o prazo para cumprimento de ordem judicial,
conquanto não se suspenda, por se tratar de verba alimentar, deve ser contado em dias
úteis (desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que trata dos
prazos processuais e sua contagem em dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do
sistema processual utilizado. Nesse sentido, vide recente Enunciado aprovado pelas Turmas
Recursais/ES:  Enunciado nº66 - "O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados
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Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30
dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado" (Aprovado
na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020). Caso a APSADJ
não cumpra a determinação no prazo estipulado, ora esclarecido que é contado em dias úteis e
respeitando-se o prazo de acesso à intimação feita pelo sistema eproc, será apurado o valor da
multa diária após o trânsito em julgado (R$100,00). 

20. Ante o exposto, conheço os recursos e voto por dar parcial provimento ao
recurso do autor para alterar a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez para a data da
cessação em 26/05/2017 e voto por dar parcial provimento ao recurso da autarquia para
reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso e para
esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de urgência é contado em dias úteis da
intimação da APSADJ, respeitando-se o prazo de acesso à intimação feita pelo sistema eproc. No
mais, inalterada a sentença. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996)
e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n.
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000735438v5 e do código CRC 864fd46a. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005812-08.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ALDO DA CRUZ CARNEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso do autor para alterar a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez
para a data da cessação em 26/05/2017 e voto por dar parcial provimento ao recurso da autarquia
para reduzir a multa por descumprimento fixada na sentença para R$ 100,00 por dia de atraso e
para esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de urgência é contado em dias úteis da
intimação da APSADJ, respeitando-se o prazo de acesso à intimação feita pelo sistema eproc. No
mais, inalterada a sentença. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996)
e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n.
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796226v2 e do código CRC 54a86272. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002833-42.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TÂNIA MARIA DE MORAES (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO MARTINS (OAB ES011992)

RELATÓRIO

 

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer
o auxílio-doença NB 31/624.988.347-2 desde a cessação, em 28/1/2020, mantendo o pagamento
do benefício pelo menos até 18/11/2020. Concedeu ainda tutela provisória de urgência, devendo
o benefício ser implantado e comprovada sua implantação no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
partir do dia seguinte ao término do prazo assinalado para cumprimento pela APSADJ, sob
pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (CEM reais). ADUZ QUE caso seja interesse da parte
autora, o INSS desiste do presente recurso se a mesma concordar com a fixação do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer e exclusão da multa diária
aplicada. Postula seja: (a) fixado o prazo de cumprimento da obrigação de fazer em 45 dias úteis;
(b) revogadas as multas previamente cominadas. Na remota hipótese de manutenção das
astreintes, seja determinada a redução de seus valores para o montante adequado (R$ 50,00) por
dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (R$ 500,00 - quinhentos reais).

 02. A autora apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. De início, em relação à concessão do benefício de incapacidade o INSS aceita e
não se opõe aos parâmetros fixados na sentença. Impugna apenas o valor da multa fixada e o
prazo de 30 dias corridos para cumpruimento a tutela de urgência.

05. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve
ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de
acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso
concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela
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parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado
nos últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de R$
100,00 é razoável e proporcional ao valor do salário mínimo, parâmetro para grande maioria dos
benefícios concedidos, de modo que mantenho a multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por
dia de atraso.

06. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para fins
de cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de origem se
coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da Portaria
548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias, contados a
partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o cumprimento das decisões
do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena de responsabilização
funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do mesmo parâmetro
adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

07. Quanto à contagem do prazo de 30 dias para implementar a tutela de urgência,
estabelecidos na sentença, destaco que o prazo para cumprimento de ordem judicial, conquanto
não se suspenda, por se tratar de verba alimentar, deve ser contado em dias úteis
(desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que trata dos prazos
processuais e sua contagem em dias úteis. Caso a APSADJ (CEAB-DJSRII) não cumpra a
determinação no prazo estipulado, ora esclarecido que é contado em dias úteis, será apurado o
valor da multa após o trânsito em julgado.

08. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS
apenas para esclarecer que o prazo para cumprimento da tutela de urgência de 30 dias é contado
em dias úteis da intimação da APSADJ (osbservado o início do prazo assinalado pelo sistema
eproc), sob pena de incidencia de multa diária de R$ 100,00. No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das
Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000718419v3 e do código CRC 748487ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:40 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 15/09/2020
Pauta: 43



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 207/239

5002833-42.2020.4.02.5001 500000796230 .V2 JES10642© JES10642

RECURSO CÍVEL Nº 5002833-42.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: TÂNIA MARIA DE MORAES (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO MARTINS (OAB ES011992)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para esclarecer que o prazo para cumprimento da
tutela de urgência de 30 dias é contado em dias úteis da intimação da APSADJ (osbservado o
início do prazo assinalado pelo sistema eproc), sob pena de incidencia de multa diária de R$
100,00. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de
sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em
julgado baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796230v2 e do código CRC 1ec717ec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006970-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDEMIR SARTE CLEMENTE (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELE SEVERIANO RODRIGUES (OAB ES025894)
ADVOGADO: LÍVIA DAVEL FROSSARD (OAB ES012435)

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou procedente o
pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder benefício de APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ à parte autora, desde 07/10/2019, pagando as prestações vencidas, observada
a prescrição quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício
inacumulável.Também deferiu MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, para determinar ao
INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500
reais por dia de atraso. Postula seja (a) fixado o prazo de cumprimento da obrigação de fazer em
45 dias úteis; (b) revogar as multas previamente cominadas. Na remota hipótese de manutenção
das astreintes, seja determinada a redução de seus valores para o montante adequado (R$ 50,00)
por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (R$ 500,00 - quinhentos reais). O INSS informa que
desistirá do presente recurso caso a parte autora venha a concordar com a fixação do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer e exclusão da multa diária
aplicada.

2. Conquanto intimado para contrarrazoar, o autor ficou inerte (Ev. 32 e Ev. 37).

 3. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

4. De início, em relação à concessão do benefício, o INSS aceita e não se opõe aos
parâmetros fixados na sentença. Impugna apenas o prazo de 30 dias corridos para cumpruimento
a tutela de urgência e a multa diária arbitrada.

5. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve
ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de
acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso
concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela
parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado
nos últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
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de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é quase metade do valor do salário mínimo, que é
parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que fixo a multa no patamar
de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

6. De outro lado não merece ser acolhida a dilação de prazo pretendida para fins de
cumprimento da obrigação de fazer. O prazo de 30 dias fixado pelo magistrado de origem se
coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56, da Portaria
548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias, contados a
partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o cumprimento das decisões
do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena de responsabilização
funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização do mesmo parâmetro
adotado na via administrativa se mostra, portanto, adequada e razoável.

7. Quanto à contagem do prazo de 30 dias corridos para implementar a tutela de
urgência, estabelecidos na sentença, esclareço que o prazo para cumprimento de ordem judicial,
conquanto não se suspenda, por se tratar de verba alimentar, deve ser contado em dias úteis
(desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que trata dos prazos
processuais e sua contagem em dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema
processual utilizado. Nesse sentido, vide recente Enunciado aprovado pelas Turmas
Recursais/ES:  Enunciado nº66 - "O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados
Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30
dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado" (Aprovado
na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020). Caso a APSADJ
não cumpra a determinação no prazo estipulado, ora esclarecido que é contado em dias úteis e
respeitando-se o prazo de acesso à intimação feita pelo sistema eproc, será apurado o valor da
multa diária após o trânsito em julgado (R$100,00). 

8. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS
apenas para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$
100,00, e, esclarecer que a contagem do prazo de 30 dias é em dias úteis, respeitando-se o prazo
de acesso à intimação feita pelo sistema eproc. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do
INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas
Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000726758v3 e do código CRC 998ebd60. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006970-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDEMIR SARTE CLEMENTE (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELE SEVERIANO RODRIGUES (OAB ES025894)
ADVOGADO: LÍVIA DAVEL FROSSARD (OAB ES012435)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do INSS apenas para reduzir o valor da multa diária cominada a título
de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00, e, esclarecer que a contagem do prazo de 30 dias é
em dias úteis, respeitando-se o prazo de acesso à intimação feita pelo sistema eproc. No mais,
mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos
termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os
autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796236v2 e do código CRC b4a97f5e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001441-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. O INSS interpõe recurso inominado (Ev. 64), contra sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, ao condenar o INSS a restabelecer o
benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB 6115963668), desde a cessação
indevida, mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional da parte autora (ou em
caso de recusa injustificada na participação do programa oferecido pelo INSS); Pagar as
prestações vencidas desde a cessação indevida até a DIP, observada a prescrição quinquenal,
compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável. Fixou a correção
monetária com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). Deferiu ainda 
MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, para determinar ao INSS a implantação do benefício,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso. ADUZ O
INSS que: i) a TNU, através do PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE, fixou a tese (tema
177) no sentido de que não é possível o judiciário  determinar a reabilitação profissional
propriamente dita, mas apenas o início do processo, através da perícia de elegibilidade; ii) deve
cessar o auxílio-doença independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação
profissional, caso o INSS constate que houve a recuperação de capacidade laborativa para a
mesma função antes exercida. Requer a reforma da Sentença para afastar a exigência de prévia
submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício, possibilitando,
assim, a realização de perícia de elegibilidade pelo INSS e a cessação administrativa em caso do
INSS constatar que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua
capacidade laborativa para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de
processo de reabilitação profissional. Requer, outrossim:- a restituição de valores recebidos pelo
segurado por força de tutela antecipada posteriormente revogada, consoante entendimento do STJ
no REsp 1.384.418/SC;- a aplicação do INPC como critério de correção monetária a partir da
vigência da Lei 11.430/2006 e juros de mora, na forma disciplinada pelo artigo 1º-F da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009;- a exclusão da multa diária de R$ 500,00. A
autora não interpôs contrarrazões (ev. 77).

2. ANARLETE CARDOZO DA SILVA também interpôs recurso inominado em
face da sentença. POSTULA seja reconhecido o direito da Recorrente à APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ, desde a data da indevida cessação do benefício, em 03/10/2016. O INSS
interpôs contrarrazões, pelo improvimento do recurso da autora (Ev.72).

Verificada a tempestividade dos recursos e presentes os demais pressupostos de
sua admissibilidade, passo à análise do mérito.
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VOTO

3. RECURSO DA AUTORA. O médico perito judicial, especialista em medicina
do trabalho, em 28/08/2019, examinou as patologias alegadas pela parte autora, e concluiu que a
periciada, com idade de 48 anos (nascida em 05/12/1970), atividade habitual de doméstica,
escolaridade fundamental, é portadora de “sequelas resultante de acidente, que acarretou
fratura/luxação do ombro direito, com necessidade de fixação cirúrgica e evoluiu para
pseudoartrose. CID: M 19.1 As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, provocam dor e
restrição funcional importante do membro superior direito. Em razão disso é possível afirmar
que a Autora se encontra definitivamente incapacitada para sua função habitual de Doméstica
que informou praticar ou para qualquer outra que exija esforço físico, ou habilidade bi-
manual. A incapacidade é parcial e permanente. A Autora se encontrava incapacitada, em
razão das mesmas sequelas, quando teve seu Benefício interrompido pelo Requerido, em
outubro/2016 (ev. 39- LAUDO1). Asseverou ainda o Expert que a examinada estava
incapacidade para o trabalho no momento anterior à perícia (quesito 9), com início em
15/08/2015 (quesito 12). Disse que a examinada pode ser reabilitada para o desempenho de
outro tipo de atividade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução, como
atividades leves que não exijam pleno uso de ambas as mãos, por exemplo, controle de
portaria; telefonista (quesito 16)". 

4. As conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, embasaram a sentença que reconheceu o direito à autora de ver
restabelecido o benefício previdenciário de auxílio-doença desde a cessação indevida (2016),
mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional da parte autora. Porém, a autora
pretende se aposentar por invalidez.

5. Segundo a perícia judicial, a incapacidade da autora é definitiva para sua
atividade habitual de doméstica, mas, parcial e temporária para outras em que pode ser
reabilitada, como atividades leves que não exijam pleno uso de ambas as mãos, por exemplo,
controle de portaria; telefonista (quesito 16). De fato, analisando as condições pessoais da parte
autora, em especial sua idade, atualmente com 49 anos de idade, possui expectativa de ter vida
laboral ativa e readaptar-se a novas atividades compatíveis com sua atual capacidade.

6. Esse entendimento está de acordo com entendimento da TNU no PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0506698-
72.2015.4.05.8500/SE, que firmou as seguintes teses: ""1. Constatada a existência de
incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a
decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa
de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de
aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise
administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a
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conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente,
ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a
sentença.". Incidente julgado como representativo da controvérsia (Tema 177).  

7. De todo modo, não há direito a aposentadoria por invalidez enquanto não
comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho. A Lei n° 8.2013/91 exige o cumprimento
simultâneo de três requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade, dentre eles faço
menção à necessidade de demonstração da incapacidade para o trabalho habitual (total ou parcial
em se tratando de auxílio doença, admitindo a possibilidade de recuperação; total e permanente
para qualquer atividade em se tratando de aposentadoria por invalidez), o que não restou
comprovado nos autos.

8. Outrossim, se no futuro, o quadro clínico se agravar em razão da progressão da
enfermidade, a autora poderá  formular o requerimento administrativo devido. Nada a alterar na
sentença.

9. RECURSO INSS. O INSS busca afastar a exigência de prévia submissão a
processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a
realização de perícia de elegibilidade pelo INSS. 

10. De fato, quanto à possibilidade de reabilitação, a análise da viabilidade inicial
de tal prestação de serviço depende de uma série de fatores a serem apurados pela autarquia,
através de competente perícia de elegibilidade. Assim, não é possível sequer, de antemão, afirmar
que o segurado preencherá as condições para ser submetido ao processo de reabilitação. Essa é a
base da jurisprudência firmada no âmbito da TNU – tema 177:

1. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE, NÃO SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA
TNU, A DECISÃO JUDICIAL PODERÁ DETERMINAR O
ENCAMINHAMENTO DO SEGURADO PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA
DE ELEGIBILIDADE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, SENDO
INVIÁVEL A CONDENAÇÃO PRÉVIA À CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONDICIONADA AO INSUCESSO DA
REABILITAÇÃO; 2. A ANÁLISE ADMINISTRATIVA DA ELEGIBILIDADE À
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEVERÁ ADOTAR COMO PREMISSA A
CONCLUSÃO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, RESSALVADA A
POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APÓS A SENTENÇA.

11. No presente caso, como o laudo pericial produzido em juízo concluiu que a
parte autora se encontra incapacitada definitivamente para o exercício de sua atividade habitual,
não cabe prévia fixação de DCB, nos termos do artigo 60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8213/91. Isso
porque ao se afirmar a incapacidade definitiva uniprofissional, a princípio, apenas dois caminhos
seriam possíveis: a reabilitação para o exercício de atividade diversa ou, diante da
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impossibilidade da realização de tal processo, em razão da não elegibilidade para tal, a
conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Uma terceira via,
remota, mas possível, advém da circunstância de o segurado recuperar sua capacidade ao longo
do período no qual esteve em gozo de auxílio-doença. De todo modo, tal constatação dependerá
da realização de perícia administrativa suficiente a afastar a conclusão do laudo pericial
produzido em juízo, medida prevista, inclusive no artigo 60, §10 da Lei n. 8213/91, que
estabelece que o segurado pode ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições
que ensejaram a concessão ou manutenção do auxílio-doença.

12. A obrigatoriedade de realização de nova perícia médica para eventual intento de
cessação do benefício é elemento essencial, uma vez que o segurado já conta, em seu patrimônio
jurídico, com decisão judicial concluindo pela sua incapacidade definitiva para o exercício de sua
atividade habitual. Assim que a pretensão da autarquia em cessar o benefício, exatamente em
razão da presunção em favor do segurado, depende de competente perícia QUE ATESTE QUE
AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA PARTE SE MODIFICARAM (PARA MElHOR) EM
RELAÇÃO ÀQUELAS APURADAS NO PRESENTE PROCESSO, providência que é
incompatível com a prévia fixação de DCB.

13. Com efeito, deve ser excluída a previsão na sentença de que a posterior
cessação do auxílio-doença da parte autora está vinculada à sua submissão  automática a processo
de reabilitação profissional. De outro lado, a parte autora deverá ser submetida à realização de
competente perícia de elegibilidade para fins de reabilitação, observadas as conclusões obtidas na
perícia judicial realizada nos presentes autos.

14. Quanto à fixação de multa de R$500,00 por dia de atraso para cumprimento da
tutela fixada pelo juízo a quo, essa magistrada vinha se posicionando no sentido de afastar sua
prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve ser pensada de acordo com as condições
enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de acordo como grau de resistência
apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em
consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado nos últimos meses
certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede de tutela de
urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não implementação
do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da autarquia de que não é
razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo, entendo também que,
considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna
desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para
grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que acolho o pedido subsidiário para que
seja fixada a multa no patamar de R$ 100,00 (Cem Reais) por dia de atraso.

15. Em relação à correção monetária, também com razão o recorrente INSS. O STF
asseverou, no RE 870.947/SE, que a TR revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Por outro lado, em recente julgamento proferido nos autos do REsp
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1.495.144 vinculado ao tema 905 (transitado em julgado em 06/02/2020), o STJ definiu o INPC
como índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações judiciais de natureza
previdenciária, a saber:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).

16. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do INSS para: i)
excluir a previsão de que posterior cessação do auxílio-doença da parte autora está vinculada
a sua submissão obrigatória a processo de reabilitação profissional e para constar que a parte
autora deverá ser submetida à realização de competente perícia de elegibilidade para fins de
reabilitação, observadas as conclusões obtidas na perícia judicial realizada nos presentes autos; ii)
reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00; iii)
determinar como índice de correção monetária sobre verbas previdenciárias o INPC, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas processuais (art.
4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo
com o Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Voto também por negar provimento ao
recurso da autora, quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez.  Condeno a autora em custas
e em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade, porém, fica
suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os
autos ao Juizado de origem. 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000731967v6 e do código CRC 858731e3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001441-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ANARLETE CARDOZO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso do INSS para: i) excluir a previsão de que posterior cessação do auxílio-
doença da parte autora está vinculada a sua submissão obrigatória a processo de reabilitação
profissional e para constar que a parte autora deverá ser submetida à realização de competente
perícia de elegibilidade para fins de reabilitação, observadas as conclusões obtidas na perícia
judicial realizada nos presentes autos; ii) reduzir o valor da multa diária cominada a título de
astreintes, que passa a ser de R$ 100,00; iii) determinar como índice de correção monetária sobre
verbas previdenciárias o INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. No mais, mantida a sentença. Sem
condenação do INSS em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o Enunciado nº 56 das Turmas Recursais
do ES. Voto também por negar provimento ao recurso da autora, quanto ao pedido de
aposentadoria por invalidez. Condeno a autora em custas e em honorários que arbitro em 10%
sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da gratuidade da
justiça deferida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796248v2 e do código CRC 8d36b053. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006751-85.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LUZIA BENEDITO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JACKSON MOULON STEFANATO (OAB ES025106)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. LUZIA BENEDITO DA SILVA (Ev. 39), contra sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE seu pedido, ao condenar o INSS a conceder benefício
previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora, desde 07/11/2019, e a
pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os valores
recebidos a título de benefício inacumulável. Deferiu ainda MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE
TUTELA, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso. Aduz a autora que a Perícia Judicial
constatou a incapacidade total e definitiva da autora para o exercício de qualquer atividade
laboral, conforme justificado no Laudo Evento 14, cujo início da incapacidade remonta a
29/08/2011. Postula a concessão da aposentadoria por invalidez a contar de 28/09/2017 (quando
cessou o auxílio-doença). O INSS interpôs contrarrazões, pelo improvimento do recurso da
autora (Ev. 49).

2. O INSS também interpôs recurso inominado (ev. 40). ADUZ que poderá desistir
do presente recurso caso a recorrida renuncie expressamente à multa fixada na decisão recorrida.
Postula seja excluída a fixação de multa na decisão judicial ou ao menos reduzi-la em seu valor
diário, para que ao final/total, fique limitada a R$ 1.000,00. Alternativamente, requer que seja
fixado prazo não inferior a 60 (sessenta) dias úteis para cumprimento da obrigação de fazer, antes
da incidência de qualquer multa, bem como seja limitada a multa nos termos acima requeridos. 

3. A autora renunciou à multa diária fixada na Sentença e aguarda o cumprimento
espontâneo e efetivo da obrigação de fazer por parte da Autarquia, pelo prazo estabelecido na
Sentença.(Ev. 48) 

Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos de
sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO
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4. RECURSO DA AUTORA. Em sentença, foi reconhecido o direito da autora ao
benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a contar da DER 07/11/2019. Porém, a
autora pretende a aposentadoria por invalidez desde a cessação de seu auxílio-doença, ou seja, a
contar de 28/09/2017, sob o fundamento de que a Perícia Judicial constatou sua incapacidade
total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laboral, conforme justificado no Laudo
Evento 14, cujo início da incapacidade remonta a 29/08/2011. 

5. Porém, nos autos da Ação nº 5002964-82.2018.4.02.5002, já transitada em
julgado, a autora já teve analisado seu pedido de concessão do benefício de auxílio-doença a
partir da data de entrada do requerimento do benefício, em 07/12/2017, e/ou conversão em
aposentadoria por invalidez a partir da data da efetiva constatação da incapacidade total e
permanente, que, ao final, assim foi julgado: “Voto por conhecer do recurso e dar-lhe
provimento, para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença desde a DER em
07/12/2017  e fixar a DCB em dois meses após a sessão de julgamento por esta C. Turma
Recursal, nos termos da fundamentação supra, devendo ser compensados os valores recebidos
por força de tutela antecipada”. 

6. Restou ainda fundamentado em referida ação: "Diante de todo o exposto, após
uma análise cuidadosa das provas juntadas aos autos, entendo ser necessária a modificação do
juízo de valor já firmado, concluindo pela incapacidade total e temporária, visto que não
caberia ao caso em tela a concessão de aposentadoria por invalidez, pois restou comprovado,
por laudo pericial, não se tratar de incapacidade definitiva, podendo a parte autora retornar as
suas atividades laborativas após o tratamento adequado, considerando, ainda, a idade ativa da
recorrente (54 anos)". Portanto, como assentado na sentença, não mais cabe a autora rediscutir a
incapacidade anterior à última DER (07/11/2019), pela mesma doença “insuficiência venosa
crônica”, em razão da coisa julgada em processo anterior. Nada a modificar.

7. Também, não faz jus a autora ao adicional de 25% sobre o benefício de invalidez,
porque não constatada necessidade de ajuda de terceiros para cuidar de suas necessidades e/ou
atividades cotidianas, conforme resposta da perita ao quesito 17 do laudo pericial do juízo (Ev.
14).

8. RECURSO DO INSS. O INSS aceita e não se opõe aos parâmetros fixados na
sentença. Impugna apenas a multa e o prazo de 30 dias corridos para cumpruimento a tutela de
urgência. Pede seja fixado em 60 dias.

9. A autora renunciou à multa diária fixada na Sentença e aguarda o cumprimento
espontâneo e efetivo da obrigação de fazer por parte da Autarquia, pelo prazo estabelecido na
Sentença.(Ev. 48). Então, não há interesse do INSS quanto ao seu recurso no ponto (art. 932, II,
CPC). 

10.  Quanto ao prazo de 30 dias corridos fixado pelo magistrado de origem, o
mesmo  se coaduna com o disposto na Seção VI - "Do Cumprimento das Decisões" - artigo 56,
da Portaria 548/11 do próprio Ministério da Previdência Social, que informa: "É de trinta dias,
contados a partir da data do recebimento do processo na origem, o prazo para o cumprimento das
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decisões do CRPS [Conselho de Recursos da Previdência Social], sob pena de responsabilização
funcional do servidor que der causa ao retardamento." A utilização desse parâmetro deve ser
adotado na via judicial, por ser adequado e razoável, e não comprometer a implementação de
outros benefícios que já estavam em fila de espera para serem cumpridos. Portanto, mantenho o
prazo de cumprimento da tutela de urgência em 30 dias, da intimação da APSADJ (CEAB-DJ II).

11. Porém, quanto à contagem do prazo de 30 dias corridos para implementar a
tutela de urgência, com razão o INSS. Destaco que deve ser contado em dias úteis
(desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do art. 219 CPC/2015, que trata dos prazos
processuais e sua contagem em dias úteis, devendo ser respeitado o início da contagem conforme
abertura de prazo feita pelo sistema eproc. 

12. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do INSS, apenas
para reconhecer que o prazo de 30 dias para o cumprimento da tutela de urgência, é contado em
dias úteis da intimação da APSADJ (CEAB-DJ II), respeitada a contagem feita pelo eproc. Sem
condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I, da Lei n.º 9.289/96), ou em honorários, ex vi do
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. No mais, mantida a sentença. Também voto por
negar provimento ao recurso da autora.  Condeno a autora em custas e em honorários que arbitro
em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da
gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem. 

 

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000753317v4 e do código CRC 1f00b791. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006751-85.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: LUZIA BENEDITO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JACKSON MOULON STEFANATO (OAB ES025106)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso do INSS, apenas para reconhecer que o prazo de 30 dias para o
cumprimento da tutela de urgência, é contado em dias úteis da intimação da APSADJ (CEAB-DJ
II), respeitada a contagem feita pelo eproc. Sem condenação do INSS em custas (art. 4º, inciso I,
da Lei n.º 9.289/96), ou em honorários, ex vi do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
No mais, mantida a sentença. Também voto por negar provimento ao recurso da autora. Condeno
a autora em custas e em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, cuja
exigibilidade, porém, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em
julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796256v2 e do código CRC 04615b7d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000276-79.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS interpôs recurso inominado
(Ev. 32), contra sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE seu pedido, ao condenar
o INSS a Conceder benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 210/01/2020, e a pagar as prestações vencidas, observada a prescrição
quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável. Deferiu
ainda MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, para determinar ao INSS a implantação do
benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de
atraso. Aduz a autora que  ao contrário do referido na sentença, a incapacidade autora não
sobreveio em momento posterior ao requerimento administrativo realizado em 12/11/2018, isto
porque a perícia administrativa realizada em 23/11/2018 constatou que a demandante já se
encontrava incapaz naquela data. Porém, naquela ocasião a Autora não auferiu benefício pois o
INSS erroneamente alegou perda de qualidade de segurado, todavia, conforme já comprovado
nos autos a Autora estava devidamente segurada. No curso do processo foi realizada instrução
probatória com a produção de perícia judicial que constatou ser a Requerente portadora de
incapacidade total e definitiva. Postula seja o termo a quo da aposentadoria por invalidez fixado
em 12/11/2018.  O INSS interpôs contrarrazões, pelo improvimento do recurso da autora (Ev.
38).

2. O INSS também interpôs recurso inominado (ev. 29). Postula seja afastada a
multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou,
subsidiariamente, reduzi-la para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo,
R$1.000,00 (mil reais). Em contrarrazões, a autora postulou seja confirmada a sentença de
primeiro grau em todos os seus termos, bem como condenar o Recorrente ao pagamento de
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (Ev. 40). 

3. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos
de sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO
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4. RECURSO DA AUTORA. Em sentença, foi reconhecido o direito da autora a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a contar da data de ajuizamento da presente ação em
21/01/2020. A autora recorre para que a DIB do benefício seja fixada em 12/11/2018 (DER). 

5. Para fixar a DIB da aposentadoria por invalidez da autora na data do ajuizamento
da ação em 21/01/2020, o MM Juiz levou em conta o laudo pericial do juízo, que constatou a
incapacidade total e definitiva da autora à idade de 33 anos, ensino médio completo, faxineira, na
data de 24/09/2019 (Ev.12 - LAUDO1), e, uma vez que não há nos autos qualquer requerimento
administrativo posterior à DII fixada pelo perito. Além disso, realmente não cabia ao julgador
retroagir a incapacidade laboral da autora à DER nov/2018, porque a doença avaliada em
nov/2018 pelo INSS (VARIZES DE MMII, SENDO SUBMETIDA A CIRURGIA NO DIA
08/11/2018 - Ev. 8- OUT3), que constatou a incapacidade laborativa da autora, é diversa da
doença constatada pela perita do juízo que levou à conclusão de incapacidade em 09/2019
(escoliose importante, espondilodiscoartrose e hérnia de disco lombar- Ev.12 - LAUDO1). Ora
após se submeter a procedimento cirúrgico é natural que o paciente fique incapacitado por
determinado período. A perita do juízo não atribuiu a incapacidade laborativa da autora à cirurgia
realizada ou à doença que levou à cirurgia.

6. Portanto, não há que se retroagir a DIB do benefício de incapacidade da autora
para nov/2018 (DER). Com efeito, reproduzo os fundamentos da sentença, que ratifico, para
manter a DIB do benefício de aposentadoria por invalidez na data de ajuizamento da ação
21/01/2020 (art. 46 da Lei nº 9.099/95):

“(...)

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que
a parte autora é portadora de escoliose importante, espondilodiscoartrose e hérnia
de disco lombar, que a incapacitam de forma total e permanente para o exercício
de qualquer atividade laborativa desde 24/09/2019.

Pois bem.

Inicialmente, insta registrar que a parte autora impugnou o laudo pericial no
tocante ao termo de início da incapacidade atestada pela perita.
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Porém, a partir das conclusões da perita judicial, analisando todo o acervo
probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de
infirmar o atestado pelo médico-perito do Juízo.

Registro que a patologia constatada na perícia judicial é diversa da anteriormente
atestada em perícia realizada pelo INSS. Portanto, não há que se falar em
alteração da data de início da incapacidade no presente caso.

Com isso, mantenho a DII fixada pela perita judicial, ou seja, 24/09/2019, razão
pela qual indefiro a impugnação da parte autora.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários
à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias
no período compreendido entre 01/03/2017 a 31/08/2019, restando comprovado o
atendimento aos supracitados requisitos na data da incapacidade fixada pelo
perito.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva
da parte requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à
concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

A DIB deve ser fixada quando do ajuizamento (21/01/2020), uma vez que não há
nos autos qualquer requerimento administrativo posterior à DII fixada pelo perito.

 A perita judicial, em resposta ao item n.º 13 formulado pelo INSS, foi categórica
ao afirmar que a parte autora não necessita de assistência permanente de outra
pessoa para as atividades diárias.

Assim, in casu, a parte autora não logrou êxito em preencher os requisitos
indispensáveis para a concessão da majoração em 25% do benefício, razão em que
não merece acolhimento o referido pleito.

(...)”

7. RECURSO DO INSS. O INSS aceita e não se opõe aos parâmetros fixados na
sentença. Impugna apenas a multa diária fixada em R$ 500,00 no caso de descumpruimento da
tutela de urgência, no prazo de 30 dias corridos.

8. Quanto à exclusão da multa de astreintes ou limitação a R$50,00/dia (cinquenta
reais), e total máximo de R$1.000,00 (mil reais), destaco que essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve
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ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de
acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso
concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela
parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado
nos últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é quase metade do valor do salário mínimo, que é
parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que fixo a multa no patamar
de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

9. Esclareço que a contagem do prazo de 30 dias para implementar a tutela de
urgência, deve ser contado em dias úteis (desconsiderando feriados e finais de semana), ex vi do
art. 219 CPC/2015, que trata dos prazos processuais e sua contagem em dias úteis, observado o
início da contagem a partir da intimação feita pelo sistema eproc. 

10. Finalmente, quanto ao pedido de condenação do INSS nas penas de litigância de
má-fé (Evento40 - contraz1), nada a prover também. Cumpre à Procuradoria da União, suscitar
teses jurídicas que vão de encontro aos interesses da parte adversa, e em defesa dos interesses da
autarquia, o que não caracteriza litigância de má-fé, sobretudo como na hipótese, em que
foi reconhecido o direito do INSS a não ser condenado em multa exorbitante e desproporcional
(astreintes).

11. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso do INSS, voto por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para reduzir o valor da multa diária
cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00 e  esclarecer que o prazo de 30 dias
para cumprir a tutela de urgência é contado em dias úteis da intimação da APSADJ (CEAB-DJ
II), contados em observância à intimação feito pelo sistema eproc. No mais, mantida a sentença.
Sem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência, nos termos do Enunciado nº
56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000753880v3 e do código CRC 52287ac1. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000276-79.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: ADRIANA PINHEIRO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso do INSS, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS
para reduzir o valor da multa diária cominada a título de astreintes, que passa a ser de R$ 100,00
e esclarecer que o prazo de 30 dias para cumprir a tutela de urgência é contado em dias úteis da
intimação da APSADJ (CEAB-DJ II), contados em observância à intimação feito pelo sistema
eproc. No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS em custas e honorários de
sucumbência, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Com o trânsito em
julgado baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796258v2 e do código CRC 59bb1cf2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005028-31.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado (Ev. 46) contra sentença proferida pelo MM.
Juiz da 3ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente o
pedido para condenar o INSS a restabelecer a aposentadoria por invalidez com DIB em
02/04/2018, com renda majorada em 25% em razão da necessidade de assistência permanente
de terceiros (art. 45 da Lei nº 8.213/91). TAMBÉM DEFERIU MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE
TUTELA, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso. Aduz o recorrente que a perita
judicial respondeu ao quesito sobre a necessidade de auxílio permanente de terceiros de forma
superficial e gerando dubiedade, já que afirma que o autor seja "capaz de executar tarefas
simples durante as fases de acalmia da doença", além de ter o periciado apenas 37 anos de idade,
sem problemas de mobilidade. Argumenta que a ajuda permanente de terceiros não pode ser
confundida com auxílio eventual para algumas atividades do dia a dia, mas sim DEPENDÊNCIA
para os menores esforços, o que não é o caso do autor. Postula a reforma da sentença no tocante à
concessão do adicional de 25%. Requer ainda o provimento do recurso para afastar a multa diária
previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. Subsidiariamente, na
remota hipótese de manutenção das astreintes, requer a REDUÇÃO de seu valor para
R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo, R$1.000,00 (mil reais). O autor não
ofereceu contrarrazões, em que pese devidamente intimado (Ev. 54).

2. VAGNER RANGEL também interpôs recurso inominado (Ev. 52), em que requer
seja a sentença reformada para reconhecer o direito ao acréscimo de 25% da aposentadoria por
invalidez desde 22/06/2015 quando concedida a aposentadoria por invalidez administrativamente.
O INSS ofereceu contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Ev. 57). 

3. É o Relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o
recurso inominado e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

4. RECURSO DO INSS. Insurge-se o INSS apenas quanto à concessão em
sentença, do adicional de 25% sobre o provento, previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, de
auxílio-permanente de terceiro. Argumenta que o periciado tem apenas 37 anos de idade e não
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possui problemas de mobilidade. Assim, sustenta que a ajuda permanente de terceiro não pode
ser confundida com auxílio eventual para algumas atividades do dia a dia, mas sim
DEPENDÊNCIA para os menores esforços, o que não é o caso do autor. 

5. Segundo o laudo pericial realizado em 10/01/2020 (Ev. 28-LAUDO1-fl.4), por
médica perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, o reconhecimento do
direito do autor ao adicional de 25% (necessidade de assistência permanente de terceiro), deu-
se sob o diagnóstico de “progressão da doença” incapacitante (Esquizofrenia como início
dos sintomas os 18 anos de idade - quesitos 2, 8 e 10). Ressalvo que o autor recebeu auxílio-
doença de 27/03/2003 a 21/06/2005 e, aposentadoria por invalidez de 22/06/2005 a 02/10/2019
(Ev. 1- CNIS4). Ou seja, desde os 20 anos de idade o autor encontra-se em gozo de benefícios de
incapacidade. Verifico ainda que apesar de jovem, o autor é analfabeto e mora em área rural.

6. A incapacidade laboral total e permanente do autor é incontroversa desde
06/2005, tendo sido confirmada por perícia judicial realizada nos presentes autos, não tendo o
INSS recorrido quanto a este ponto. A questão controversa é apenas quanto ao adicional de 25%.
Na hipótese, verifico que a assertiva do perito de necessidade de assistência permanente de
terceiro deu-se sob o diagnóstico de “progressão da doença” mental, não em razão de o autor
possuir qualquer problema de mobilidade. A progressão da doença mental que acomete o autor é
que justifica o acompamento permanente de terceiros, pois sua atual condição mental o impede
de discernir os próprios atos e zelar pela própria segurança e de outrem, sobretudo a contar de
02/04/2018, quando poderia colocar sua própria vida em risco, sem a devida assistência de
terceiro para vigiar o autor e tomar decisões pelo mesmo. Vide laudo médico datado de jun/2018,
referendado na perícia judicial (Ev.28-Laudo):

“ Laudo médico datado de 16/05/2018 Teor: Sob nossos por apresentar sequela de
paralisia cerebral, tendo apresentado surto esquizofrênico – CID 10 F 20.3, com
desvio de conduta e agressividade, de padrões persistentes, conduta dissocial,
agressiva e desafiante, de caráter irreversível associada a epilepsia psicomotora
(perda da consciência e conservação do automatismo). Acha-se medicado.
Apresentando incapacidade plena para o trabalho e necessitando
acompanhamento de terceiros. CID F02-3 + F31.4 + G493.1 + 93.4”

7. Portanto, com base na perícia judicial, é devida a manutenção do adicional de
25% (art. 45 da Lei nº 8.213/91), ora reconhecido em sentença (art. 46 da Lei nº 9.099/95) . Nada
a alterar.

8. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha se
posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção deve
ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e de
acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do caso
concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação pela
parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho observado
nos últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões proferidas em sede
de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando acerca da não
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implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o argumento da
autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De todo modo,
entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa diária de
R$500,00 se torna desproporcional, visto que é quase metade do valor do salário mínimo, que é
parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que fixo a multa no patamar
de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso.

9. RECURSO DO AUTOR. O autor pretende a reforma da sentença para que seja
reconhecido o direito ao acréscimo de 25% sobre sua aposentadoria por invalidez desde
22/06/2015 (DER e DIB). Porém, como dito alhures, na hipótese, em que pese a incapacidade
total de definitiva do autor tenha sido reconhecida em 22/06/2015, em razão de ser
esquizofrênico, houve o agravamento da doença desde então, e somente em 02/04/2018, é que
restou comprovada a necessidade de auxílio permanente de terceiros. Não há como
comprovar que quando do início do diagnóstico da doença, aos 18 anos (vide histórico na perciai
judicial - Ev.28), o autor dependia da assistência permanente de terceiros, o que repito, só com o
agravamento da doença se mostrou necessário. Portanto, nada a alterar na sentença, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.  

10. Ante o exposto, Voto por dar parcial provimento ao recurso interposto pelo
INSS, tão só para reduzir o valor da multa diária para R$ 100,00 reais (astreintes). No mais,
mantida a sentença. Sem condenação do INSS ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES. Voto por negar
provimento ao recurso do autor. Condeno o autor em custas e honorários advocatícios que arbitro
em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Porém, a exigibilidade dessas
verbas fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor. Certificado o trânsito
em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000722387v5 e do código CRC 56c78559. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005028-31.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: VAGNER RANGEL (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso interposto pelo INSS, tão só para reduzir o valor da multa diária para R$
100,00 reais (astreintes). No mais, mantida a sentença. Sem condenação do INSS ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais do ES.
Voto por negar provimento ao recurso do autor. Condeno o autor em custas e honorários
advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
Porém, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao
autor. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796266v2 e do código CRC 27ec3b88. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 0031509-84.2017.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE NOIL DE ASSIS (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS BARBOSA (OAB ES005932)
ADVOGADO: CLEIVIANE DE SOUZA SANTOS (OAB ES022436)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. JOSE NOIL DE ASSIS interpõe recurso inominado (evento 74) contra sentença
que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício do auxílio
doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez (evento49). Em suas razões, o autor alega
que a Sentença pela improcedência está equivocada, uma vez que é extraível, a partir do conjunto
probatório dos autos, que o autor se encontra incapaz e faz jus a percepção do benefício
pleiteado. Assevera que os laudos SABI de 20/04/2012, 04/06/2012 e 28/01/2015 (evento 17 –
out 14) atestam a incapacidade do autor para o trabalho, tendo o benefício sido indeferido em
razão da perda da qualidade de segurado. Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para
que a Sentença seja reformada no sentido de julgar procedente o pedido da inicial.
Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para fins de reabrir a instrução processual,
determinando a complementação da perícia médica judicial no feito.

2. O INSS ofereceu contrarrazões nas quais pugna pelo desprovimento do recurso
(evento 78).

3. É o Relatório.

4. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso inominado e
passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Primariamente, observo que o laudo pericial judicial foi realizado por médico
nomeado perito, devidamente qualificado para examinar as patologias alegadas pelo autor. No
que tange à conclusão do laudo pericial (evento 25), o perito reconheceu que o autor é
portador de prostatite crônica (CID: N41.1) (quesito 2). Afirmou que não há comprovação de
incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, após realização de
exame clínico / físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular,
cardiovascular e respiratório), avaliação dos laudos médicos e exames (quesito6). Concluiu que
o autor não se encontra incapaz (quesito7). 
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6. Em que pese a conclusão pericial e o entendimento do Juiz no sentido de que não
foi constatada doença incapacitante atual, entendo que é possível a partir do conjunto
probatório carreado concluir que havia limitação temporária na data da DER em 11/12/2014.
Explico: Em análise aos laudos SABI (evento17, out14, fl.3), verifico que a autarquia na perícia
administrativa de 28/01/2015 concluiu pela incapacidade laborativa do autor em decorrência de
hiperplasia da próstata (CID 10 – N40), fixando a DII em 03/12/2014 e a DCB 03/05/2015,
entretanto indeferiu o pedido de concessão de auxílio-doença em razão da perda da qualidade de
segurado do autor (evento1, out4, fl.13).

7. Destarte, estando a incapacidade devidamente comprovada por laudo
administrativo, observo que a questão controversa nos autos passa a ser a qualidade de
segurado especial do autor, a qual não foi objeto de análise pelo juízo a quo que julgou
improcedente o pedido da parte autora unicamente sob o argumento da não existência de
incapacidade, conforme o trecho: 

Quanto ao requisito fático, a perícia médica judicial constatou que a parte autora apresenta
prostatite crônica. No entanto, concluiu que esta se encontra capaz para o exercício de sua
atividade laboral habitual (Evento 25, LAUDO 1).

O juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em
outras circunstâncias ou fatos comprovados. Contudo, o laudo pericial constante dos autos, além
de representar um importante elemento de convicção, produzido de maneira equidistante do
interesse das partes, não ostenta qualquer tipo de incongruência que justifique o afastamento, pelo
julgador, das conclusões ali inseridas.

Em que pese a parte autora discordar da conclusão pericial, os documentos juntados não
demonstram aos autos, de forma inequívoca, a existência da incapacidade laboral indispensável
para que tenha lugar a concessão do benefício previdenciário. Tais documentos, prestam-se, via de
regra, a estabelecer o tratamento adequado a cada patologia diagnosticada e não para avaliar a
potencialidade e o grau incapacitante da doença de que o paciente seja portador.

Portanto, ao conjugar a conclusão apresentada no laudo pericial com os documentos apresentados
pelas partes, não restou comprovada a incapacidade laboral da parte autora, motivo pelo qual o
pedido deve ser julgado improcedente. (SENTENÇA, evento49).

8. Pois bem, em relação ao ponto, verifico que há início de prova material
suficiente nos autos a comprovar a qualidade de segurado especial do autor na DII fixada
pela autarquia em 03/12/2014. O contrato de comodato agrícola pelo período de 09/03/2001 a
09/03/2021, com firma reconhecida em 12/03/2001 (evento1, out3, fl.03/04), o contrato de
comodato agrícola pelo período de 15/05/2012 a 15/05/2027, com firma reconhecida em
15/05/2012 (evento1, out3, fl.05), bem como a certidão de casamento do autor, contraído em
1982, na qual consta a sua profissão como lavrador (evento1, out3, fl.06) são documentos aceitos
de modo pacífico pela jurisprudência como início de prova material da condição de segurado
especial do autor. Destaco ainda que no CNIS do autor consta um curto vínculo urbano no
período de 07/08/1990 a 30/12/1990, sendo os demais vínculos rurais (evento1, out2 e evento17,
out3).
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9. Sendo assim, reconheço que o autor sempre laborou no campo e que,
portanto, detinha a qualidade de segurado especial na DII fixada pela autarquia. Dessa
forma, houve o devido preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do
benefício de auxílio-doença na DER em 11/12/2014 até a DCB fixada pelo INSS em
03/02/2015.

10. Ante o exposto, conheço do recurso interposto e voto por dar parcial
provimento ao recurso para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio doença ao autor
no período de 11/12/2014 à 03/02/2015, corrigido com base no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n.
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000744284v3 e do código CRC 1c87753f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 0031509-84.2017.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: JOSE NOIL DE ASSIS (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS BARBOSA (OAB ES005932)
ADVOGADO: CLEIVIANE DE SOUZA SANTOS (OAB ES022436)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio doença ao autor
no período de 11/12/2014 à 03/02/2015, corrigido com base no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n.
9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796270v2 e do código CRC ba2c254c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000280-19.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RELATÓRIO

01. O INSS interpõe recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora, condenando a autarquia a conceder o benefício de auxílio-
doença, mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional, corrigido com base no
IPCA-e, conforme RE 870947 e juros de mora da citação na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97
(redação Lei nº 11.960/09). Deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fixando multa em
razão de eventual descumprimento, de R$ 500,00 por dia de atraso. Além disso, determinou que a
cessação em desconformidade com a presente decisão importará em multa diária também de R$
500,00 (quinhentos reais) até o restabelecimento. Em suas razões, defende, em síntese que a
obrigação de reabilitar o autor para cessação futura do benefício importa afronta à atual
legislação e recente entendimento da TNU. Deve ser aferido se o segurado preenche os requisitos
de elegibilidade para o início do processo de reabilitação. Ainda, de todo modo, deve ser
permitida a cessação do auxílio-doença caso o INSS constate que houve a recuperação de
capacidade laborativa para a mesma função antes exercida, observando-se os termos da Lei n.
13.457/17 (fixação de DCB e possibilidade de pedido de prorrogação). Ainda, que a fixação de
astreintes não guarda razoabilidade, nem tampouco se coaduna com a devida consideração à
autarquia que sempre cumpriu com suas obrigações judiciais. Pugna, por fim, pela aplicação do
INPC como índice de correção monetária a ser observado para fins de atualização do montante
devido. 

02. A parte autora apresentou contrarrazões.

03. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos de
sua admissibilidade, passo à análise do seu mérito.

VOTO

04. Assiste razão ao INSS. A redação da Sentença partiu da premissa de que
somente com a realização integral do processo de reabilitação seria possível a cessação do
benefício, quando, em verdade, a análise da viabilidade inicial de tal prestação de serviço
depende de uma série de fatores a serem apurados pela autarquia, através de competente perícia
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de elegibilidade. Assim, não é possível sequer, de antemão, afirmar que o segurado preencherá as
condições para ser submetido ao processo de reabilitação. Essa é a base da jurisprudência firmada
no âmbito da TNU – tema 177:

1. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, NÃO
SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA TNU, A DECISÃO JUDICIAL PODERÁ
DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DO SEGURADO PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE
ELEGIBILIDADE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, SENDO INVIÁVEL A CONDENAÇÃO
PRÉVIA À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONDICIONADA AO
INSUCESSO DA REABILITAÇÃO; 2. A ANÁLISE ADMINISTRATIVA DA ELEGIBILIDADE À
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEVERÁ ADOTAR COMO PREMISSA A CONCLUSÃO DA
DECISÃO JUDICIAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE,
RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APÓS A SENTENÇA.

05. De outra ponta, em Sentença restou asseverado, com base no laudo pericial
produzido em juízo, que a parte autora se encontra incapacitada definitivamente para o exercício
de sua atividade habitual. Nessa hipótese não cabe prévia fixação de DCB, nos termos do artigo
60, §§ 8º e 9º da Lei n. 8213/91. Isso porque ao se afirmar a incapacidade definitiva
uniprofissional, a princípio, apenas dois caminhos seriam possíveis: a reabilitação para o
exercício de atividade diversa ou, diante da impossibilidade da realizaçaõ de tal processo, em
razão da não elegibilidade para tal, a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez. Uma terceira via, remota, mas possível, advém da circunstância de o segurado
recuperar sua capacidade ao longo do período no qual esteve em gozo de auxílio-doença. De todo
modo, tal constatação dependerá da realização de perícia administrativa suficiente a atestar a
recuperação do quadro de saúde do seguado, medida prevista, inclusive no artigo 60, §10 da Lei
n. 8.213/91, que estabelece que o segurado pode ser convocado a qualquer momento para
avaliação das condições que ensejaram a concessão ou manutenção do auxílio-doença.

06. A obrigatoriedade de realização de nova perícia médica para eventual intento de
cessação do benefício é elemento essencial, uma vez que o segurado já conta, em seu patrimônio
jurídico, com decisão judicial concluindo pela sua incapacidade definitiva para o exercício de sua
atividade habitual. Assim que a pretensão da autarquia em cessar o benefício, exatamente em
razão da presunção em favor do segurado, depende de competente perícia QUE ATESTE QUE
AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA PARTE SE MODIFICARAM (PARA MElHOR) EM
RELAÇÃO ÀQUELAS APURADAS NO PRESENTE PROCESSO, providência que é
incompatível com a prévia fixação de DCB. 

07. Pois bem. Quanto à fixação de valor a título de astreintes, essa magistrada vinha
se posicionando no sentido de afastar sua prefixação, entendendo que a cominação de sanção
deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em que ela deve incidir e
de acordo como grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as peculiaridades do
caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento reiterado da obrigação
pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Todavia, tenho
observado nos últimos meses certa recalcitrância do INSS no cumprimento das decisões
proferidas em sede de tutela de urgência. Diariamente essa Relatoria recebe petições informando
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acerca da não implementação do comando judicial, de modo que já não se afigura hígido o
argumento da autarquia de que não é razoável prever o descumprimento da ordem judicial. De
todo modo, entendo também que, considerando tratar-se de benefício previdenciário, a multa
diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do salário
mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos benefícios concedidos, de modo que fixo a
multa no patamar de R$ 100,00 (cem Reais) por dia de atraso. Pelas mesmas razões também fixo
em R$ 100,00 (cem Reais) a multa por cessação do benefício acaso em desconformidade com os
termos ora estabelecidos.

08. Por fim quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, entendo assistir
razão ao argumento do INSS. Eis as razões. De fato o STF, na sessão de julgamento de
20/09/2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação
dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

09. Em que pese no Voto do Relator Min. Luiz Fux conste, na proposta de tese, a
indicação do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão tal parte foi
suprimida, de modo que tão-somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo, considerando,
inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da casa, qual seja, a
manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no momento em que
realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza pagamentos aos seus
administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n. 8213/91, que trata
especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos benefícios em manutenção será
reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com
suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE". 

10. Essa lógica levou o STJ, em sede de recursos repetitivos, a firmar a Tese 905 no
âmbito do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
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monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91".

11. Não se pode sequer pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística do
julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o caso concreto, que embasou o referido
julgado, versava sobre benefício assistencial (LOAS), com previsão em lei própria, diversa da Lei
de Benefícios. 

12. Ressalto, por fim, que a aplicação do INPC para a hipótese dos autos, inclusive,
conta com previsão no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 

13. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reduzir o valor das multas arbitradas para R$ 100,00 por dia. Afasto, também, o comando de
realização obrigatória e integral do processo de reabilitação, restando determinada, em
contrapartida a realização de competente perícia de elegibilidade, observadas as conclusões da
perícia médica obtidas no presente processo. Por fim, fixo como índice a ser observado, em
substituição ao IPCA, o INPCSem condenação do INSS em custas e honorários de sucumbência,
nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado baixem os autos ao juízo de
origem.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000728498v4 e do código CRC fd61e529. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000280-19.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ELOÁ ALVES FERREIRA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor das multas arbitradas para R$ 100,00 por dia.
Afasto, também, o comando de realização obrigatória e integral do processo de reabilitação,
restando determinada, em contrapartida a realização de competente perícia de elegibilidade,
observadas as conclusões da perícia médica obtidas no presente processo. Por fim, fixo como
índice a ser observado, em substituição ao IPCA, o INPCSem condenação do INSS em custas e
honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado
baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 15 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por ELOÁ ALVES FERREIRA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do
código verificador 500000796280v2 e do código CRC e2775c10. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ELOÁ ALVES FERREIRA 
Data e Hora: 15/9/2020, às 18:1:22 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5008055-88.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, com pedido de medida liminar, contra decisão do Juízo Substituto da 3ª VF
de Cachoeiro de Itapemirim proferida em 19/03/2020, nos autos do processo nº 5001654-
41.2018.4.02.5002, que rejeitou a impugnação apresentada pelo INSS aos cálculos elaborados
em fase de cumprimento de sentença.

O impetrante alega que a decisão determinou o pagamento das parcelas vencidas, sem
considerar a limitação ao teto do Juizado Especial Federal de 60 salários mínimos no
ajuizamento da ação, apesar da demanda ter sido ajuizada e processada perante o Juizado
Especial Federal, sendo que a limitação ao teto do Juizado deve ser aplicada em todos os
processos que tramitam perante o Juizado Especial Federal e a aferição do teto dos Juizados
Especiais Federais, de 60 (sessenta) salários mínimos, deve ser feita considerando-se não
apenas as parcelas vencidas na data do ajuizamento, mas também as 12 (doze) vincendas. Diz
que o autor, representado por profissional habilitado, deu à causa o valor de R$ 57.220,00 e
estava ciente que ao escolher o rito sumaríssimo do Juizado Especial Federal, os valores
postulados perante o Juizado Especial Federal não poderiam exceder 60 (sessenta)
salários mínimos. Conclui que, ao eleger o rito sumaríssimo do Juizado Especial Federal
automaticamente aplica-se a limitação ao recebimento de 60 salários mínimos na data do
ajuizamento da ação, independente de existir ou não a renúncia na petição inicial e que, no
caso em análise, o autor maliciosamente não apresentou renúncia expressa do valor excedente
a 60 salários mínimo na data do ajuizamento da ação e, ao final, no momento da execução,
pretende receber a integralidade, devendo ser aplicado o entendimento consolidado na
jurisprudência no sentido de limitar as parcelas vencidas a 60 salários mínimos no
ajuizamento da ação e computar a integralidade das parcelas vincendas após a data do
ajuizamento da ação. Pede a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da decisão
impugnada até o final julgamento do presente writ.
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Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito
dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão
manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe
dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da
Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p.
304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de
segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos
jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de
produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Compulsando os autos, observo que quando do ajuizamento da presente demanda a parte
autora não apresentou renúncia, para fins de fixação da competência, aos valores que
ultrapassavam 60 (sessenta) salários mínimos.

Em que pese tal fato, o processo teve o seu curso regular, sem qualquer insurgência por parte
do INSS ou do próprio Juízo. Agora, em fase de liquidação e cumprimento do referido julgado,
opõe-se o INSS à requisição cadastrada, aduzindo, principalmente, que as parcelas
vencidas devem ser limitadas à quantia de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes à época da
propositura da ação, correspondente ao teto de alçada do Juizado Especial Federal.

A respeito, entendo que não assiste razão à Autarquia. De acordo com a Súmula nº 17 da
TNU, “não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência.”
Conforme inicialmente mencionado, a parte autora não apresentou renúncia aos valores que
excediam à alçada legal. Por sua vez, a sentença proferida por este Juízo não estabeleceu
qualquer limite quanto ao crédito a ser recebido pelo Requerente.

Dessa forma, admitir-se, nesta fase, a limitação pretendida pelo INSS, além afrontar a coisa
julgada implicará, indiretamente, no reconhecimento da possibilidade de renúncia tácita.
Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO
INSS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA NO MOMENTO DA
PROPOSITURA DA AÇÃO SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 17 DA TNU.
PRECLUSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA.
IMPROVIMENTO. 1 - No âmbito dos Juizados Especiais Federais, não há renúncia
tácita para fins de fixação de competência, nos termos do enunciado da Súmula 17 da
TNU. Desse modo, a renúncia deve ser expressa, sendo o momento processual mais
adequado para manifestá-la o do ajuizamento da ação. Na hipótese, inexiste
manifestação expressa à renúncia ao excedente a sessenta salários mínimos na data da
propositura da ação. 2 – Não suscitada a incompetência absoluta do JEF em
decorrência do valor da causa no momento da propositura da ação exceder o limite de
sessenta salários mínimos durante toda a fase de conhecimento consuma-se a preclusão.
3 – A limitação, após o trânsito em julgado, do valor do título executivo ao limite de
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sessenta salários mínimos à data do ajuizamento da ação, implica, por via oblíqua, o
reconhecimento da possibilidade de renúncia tácita, por via direta, afronta à garantia
constitucional da intocabilidade da coisa julgada. 4 - O art. 39 da Lei nº.. 9.099/95 – “É
ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei”
– não se aplica ao microssistema dos Juizados Especiais Federais, em face da regra
contida no art. 17, § 4º, da Lei nº. 10.259/2001 – “Se o valor da execução ultrapassar o
estabelecido no § 1o, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo
facultado à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa
optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista”. Precedentes
desta TNU (PEDILEF 200770950152490, Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva,
DJ 13.5.2010; PEDILEF 200833007122079, Juiz Federal José Eduardo do Nascimento,
DJ 11.3.2011). 5 – Pedido de uniformização improvido. (PEDILEF 200733007130723,
Rel. Juiz Federal Alcides Saldanha Lima, DJ 25/11/2011).

Portanto, não há que se falar em limitação dos valores devidos à parte autora ao montante
correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Diante do exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo INSS no Evento 94.

Intimem-se.

Após, retornem-me os autos para envio da requisição de pagamento.

A liminar foi indeferida no evento 3.

A decisão impugnada está fundamentada no entendimento sumulado da TNU (Súmula 17:
Não há renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência).

Esse entendimento não impede que se limite a condenação de forma a respeitar a limitação
legal de sessenta salários mínimos para as parcelas vencidas e doze vincendas. Essa limitação,
contudo, só pode ocorrer na sentença que estabelece a condenação.

Uma vez que não houve renúncia e que a sentença transitada em julgado não estabeleceu
qualquer limite quanto ao crédito a ser recebido pelo autor, não há como estabelecer esse
limite na fase de cumprimento de sentença.

Pelo exposto voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000580039v15 e do código CRC fd2f68cf. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5008055-88.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR
A SEGURANÇA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000580040v2 e do código CRC 4e344e17. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5011295-85.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, com pedido de medida liminar, contra decisão do Juízo da Vara Federal de
São Mateus/ES nos autos do processo nº 5000881-56.2019.4.02.5003, que, em fase de
cumprimento de sentença, teria determinado o cômputo, no cálculo dos valores devidos, as
prestações vencidas do benefício previdenciário no período em que a parte autora estava
recebendo remuneração. 

O impetrante alega que permitir o recebimento conjunto de salário e benefício por
incapacidade configura enriquecimento ilícito do segurado às custas do Erário, o que não
pode ser admitido, pelo que, nos períodos do cálculo em que houve recebimento de salário, as
competências devem ficar "zeradas", por ser indevida a cumulação de auxílio-doença com
salário. Ressalta que o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região possui o mesmo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive admitindo que a necessidade de
desconto das parcelas correspondentes aos meses trabalhados configura matéria atinente à
execução da sentença. Pede a imediata suspensão da tramitação da execução no processo
originário e, ao final, a concessão da ordem com acolhimento dos cálculos do INSS.

A liminar foi indeferida no evento 8.

Citado, o autor da ação originária não apresentou defesa.

O Ministério Público Federal não considerou haver hipótese de sua intervenção (evento 20).

É o relatório.

VOTO

A decisão está fundamentada na Súmula 72 da TNU, segundo a qual é possível o recebimento
de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade
remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais
na época em que trabalhou.
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No mesmo sentido, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar
o Tema 1.013: No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do
RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago
retroativamente.

Assim é que não há que se falar em violação a direito líquido e certo do impetrante.

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000754700v2 e do código CRC 52a0bcc1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:52 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5011295-85.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR
A SEGURANÇA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787907v2 e do código CRC 34395254. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:52 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013579-66.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: ISABELA BOECHAT BAPTISTA BASTOS DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da decisão do juízo da 3ª Vara Federal de Colatina/ES, que, em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de exclusão, no cálculo dos valores devidos, das prestações
vencidas do benefício previdenciário, relativamente a período em que a parte autora estava
recebendo salário.

O impetrante alega que a decisão transitada em julgado concedeu à parte autora o benefício de
aposentadoria por invalidez desde 29/03/2019, entretanto, durante o período de 05/2019 a
01/2020 a parte autora manteve vínculo empregatício e recebeu remuneração salarial, de
modo que nas referidas competências em que houve recebimento de salário, não deve haver
pagamento de atrasados de auxílio-doença, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado às
custas do erário.

A liminar foi indeferida no evento 3.

Citado, o autor da ação originária não apresentou defesa.

O Ministério Público Federal não considerou haver hipótese de sua intervenção (evento 15).

É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada tem o seguinte teor:

Denoto que a sentença proferida (Evento 31, SENT1) condenou o INSS a pagar à parte autora
a quantia relativa às parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, estas
consideradas entre a data da concessão e da cessação do benefício, abatendo-se valores
eventualmente recebidos por benefícios inacumuláveis outorgados nesse ínterim.
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Considerando que o decisum indicou somente o termo "benefícios", evidente que
salário/remuneração não é abarcado. Nesse passo, não há como acolher a pretensão da
autarquia (Evento 65, PET1), sob pena de frontal violação à coisa julgada (princípio com
estatura constitucional).

Ademais, convém relembrar o teor da súmula 72 da TNU: "É possível o recebimento de
benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada
quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em
que trabalhou."

Ante o exposto, remetam-se os autos à Contadoria para apresentar o valor devido ao credor.

Em seguida, intimem-se as partes para manifestação (prazo: 10 dias).

Por fim, voltem-me os autos conclusos.

A decisão impugnada encontra-se em consonância com o entendimento da TNU (Súmula 72),
bem como com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.013: No
período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou
de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito
ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua
incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

Não há, pois, que se falar em violação a direito líquido e certo do impetrante.

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000754682v4 e do código CRC d2a23d4f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:54 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 185



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprim… 11/552

5013579-66.2020.4.02.5001 500000787909 .V2 JES10138© JES10138

MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013579-66.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRANTE: ISABELA BOECHAT BAPTISTA BASTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE COLATINA
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR
A SEGURANÇA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787909v2 e do código CRC 85f528cf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:54 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013614-26.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da decisão do juízo da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em fase
de cumprimento de sentença, apurou o valor consolidado da multa diária em desfavor do
INSS, em razão de atraso na alteração da DIB do benefício de auxílio-doença.

O impetrante alega o que segue:

De início, convém destacar que o benefício em questão NÃO FOI IMPLANTADO, uma vez
que a parte autora já é beneficiária de aposentadoria por invalidez desde 29/11/2017,
ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

Nesse sentido, incabível a cobrança de multa nesse caso concreto.

Quadra assinalar que no evento 11 ficou clara a desnecessidade de cumprimento de
obrigação de fazer, nos seguintes termos:

...

Vale dizer que a revisão necessária no benefício - apenas para pagamento de atrasados - foi
realizada em 27/09/2019, conforme comprova ofício juntado aos autos no evento 92.

A simples demora no esclarecimento da situação em comento não trouxe qualquer benefício à
Autarquia, ao revés, trouxe prejuízos, eis que incidiu índice maior de correção monetária e
juros de mora, o que também aumentou o valor devido à parte autora. Da mesma forma, a
parte autora já era beneficiária de aposentadoria por invalidez, pelo que não teve qualquer
dano financeiro.

Noutra seara, a previsão de multa diária de R$ 200,00 se deu apenas na intimação de
13/12/2019, sendo incabível a retroação de tal valor para todos os dias de alegado atraso.
Ressalte-se, aliás, que esta Procuradoria cumpriu o prazo judicial disposto, esclarecendo que
a obrigação de fazer já estava cumprida, conforme petição no evento 70, motivo pelo qual não
há qualquer fundamento para se cominar multa de R$ 200,00.

Assim, fica claro que não há qualquer razão para a cobrança de 73 dias/multa, no valor de R$
10.400,00, como determinado pelo Juízo, razão pela qual a execução de fato se limita ao
montante de R$ 5.470,16, já objeto de RPV expedida. 
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Subsidiariamente, pugna que a execução se limite até o dia 20/12/2019, sem a incidência da
multa de R$ 200,00, uma vez que cumprida a correspondente intimação dado que, nesta
data, a Autarquia esclareceu de vez que não seria mais necessário qualquer ordem de
cumprimento desde 09/2019.

Sendo mantida a aplicação da multa imposta pela autoridade coatora, requer o impetrante ao
menos a redução do valor ali fixado, pois totalmente desproporcional. 

Ora, tal valor é por demais absurdo, e, caso ultrapassado pelo INSS, poderá em muitos casos
importar em pagamento de montante a título de multa em valor quase duas vezes superior ao
devido a título de parcelas atrasadas. 

A desproporcionalidade, portanto, é evidente.

...

No caso concreto, e ao contrário do entendimento do(a) magistrado(a), há enriquecimento
sem causa, tratando-se de vultosa quantia se comparado com o valor das parcelas em atraso.

...

Presumir-se a recalcitrância antes mesmo de a própria decisão ser descumprida já é, em si,
uma incoerência; fazê-lo contra ente público é de todo incabível. Consoante o Ministro Jorge
Scartezzini: “ainda que presente o justificado receio de ineficácia do provimento final, deve
ser ponderado que, tendo em vista a condição do Instituto Segurador (autarquia), este não
poderá se furtar ao princípio da legalidade, e numa eventual ocorrência, existem inúmeros
procedimentos judiciais para a efetivação da ordem judicial determinada”.

Neste diapasão, é de se requerer seja reformada a r. sentença no sentido de afastar a multa
cominada, eis que, como demonstrado, não houve resistência da Autarquia que justifique
sua fixação, ou, assim não entendendo, a redução da diária com a fixação de um limite
dentro da razoabilidade.

...

Conforme já afirmado em várias oportunidades, é notório o volume de serviço, a falta de
funcionários e as precárias condições de trabalho encontradas no INSS/APSADJ.

No caso concreto, a APSADJ foi intimada em 06/11/2019, ocasião em que já havia informação
de que não havia mais cumprimento necessário.

Ora, verifica-se que no decorrer do prazo para cumprimento - que deve ser contado em dias
úteis em virtude da previsão do CPC/2015 - houve diversos acontecimentos que justificam o
atraso no esclarecimento definitivo da questão, e devem ser plenamente aceitos para afastar a
aplicação da multa.

Portanto, apenas o primeiro dos acontecimentos acima listados já é suficiente para
demonstrar a " justa causa para a demora na liquidação julgado".
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...

Caso este Juízo ad quem entenda não haver qualquer irregularidade na fixação de astreinte já
na sentença, ainda sim cabe reforma da sentença de piso.

Isto porque houve foi fixada a multa de R$ 10.400,00, em caso de descumprimento da
implantação pelo INSS no prazo de 5 dias corridos.

Destarte, requer seja minorado o valor a título de astreinte, fixando-o em no máximo em
parcela única de R$ 1.000,00 ou ao menos considerando-se prazo de, ao menos, 30 dias úteis
para cumprimento/informação ao Juízo.

...

Resta demonstrada a ilegalidade da decisão judicial impugnada. Presente, assim, a relevância
da fundamentação exigida na Lei nº 12.016/09. 

Já o periculum in mora está evidenciado pelo iminente pagamento do crédito executado.

A liminar foi deferida no evento 3.

A autora da ação originária apresentou defesa no evento 9.

O representante do Ministério Público Federal considero não haver hipótese de sua
intervenção (evento 15).

É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada tem o seguinte teor:

Cuida-se de impugnação apresentada pela parte autora em face do cálculo elaborado pelo
INSS. Em resumo, questiona o valor negativo apurado pela Autarquia e postula a liquidação
da multa diária fixada pelo Juízo.

Inicialmente, há que se esclarecer que o cálculo que fundamenta a presente execução é
aquele constante do Evento 77 - OUT3, no valor de R$ 5.470,16 (cinco mil, quatrocentos e
setenta reais e dezesseis centavos).

Quanto às multas, faz-se necessário distingui-las de acordo com o propósito a que servem. 

Com relação à multa arbitrada em sentença, trata-se de medida coercitiva que visava
exclusivamente compelir o Réu a, no prazo fixado, proceder ao restabelecimento do benefício
previdenciário, como forma de garantir ao segurado o recebimento das parcelas de cunho
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alimentar. Em síntese, buscou esse Juízo evitar que eventual demora causasse prejuízos ao
Autor.

Todavia, ao ser intimado para o cumprimento da obrigação de fazer, o INSS informou a este
Juízo que a parte autora era beneficiária de aposentadoria por invalidez, isto é, benefício mais
vantajoso, o que, a meu ver, justifica o não restabelecimento imediato do benefício concedido
por sentença.

Portanto, verifica-se que, em um primeiro momento, não há que se falar em prejuízo, uma vez
que a parte autora não ficou privada do recebimento de benefício previdenciário.
Consequentemente, não configura hipótese para incidência da multa arbitrada em sentença.

Por outro lado, após o retorno dos autos da Turma Recursal, este Juízo proferiu o despacho do
Evento 48, fixando nova multa no valor de R$ 100,00 (cem reais). Referida multa, diversa
daquela arbitrada em sentença, tornou-se necessária para fins de possibilitar a liquidação do
julgado, já que o cumprimento da obrigação de fazer era necessário para tanto, conforme
manifestação do próprio INSS no Evento 41.

Importante destacar que antes da fixação da multa o INSS havia sido intimado em duas
oportunidades. Entretanto, não comprovou o cumprimento do comando sentencial.

Após a prolação do despacho do Evento 48, foram necessárias mais duas intimações para que
o INSS cumprisse a obrigação de fazer, o que levou este Juízo a majorar a multa para R$
200,00 (duzentos reais). Desse modo, não restam dúvidas de que houve cumprimento
extemporâneo da obrigação de fazer, o que confere subsídios para a aplicação da multa
arbitrada.

Pois bem. Conforme consta do Evento 49, a EADJ do INSS foi intimada para, no prazo de 5
dias corridos, cumprir o julgado. A data de início da contagem do referido prazo se deu em
06/11/2019, tendo o seu término em 10/11/2019. Destarte, a partir do dia 11/11/2019, começou
a incidir a multa de R$ 100,00 (cem reais), a qual vigorou até o dia 22/12/2019 quando,
então, passou a incidir a multa de R$ 200,00 (duzentos reais), já que o INSS também não
cumpriu tempestivamente o despacho do Evento 65. Somente em 23/01/2020 houve efetivo
cumprimento da obrigação de fazer, de acordo com o que consta do Evento 73.

 Restam apurados, portanto, 73 dias de atraso no cumprimento da obrigação de fazer, sendo
42 dias sob a incidência da multa de R$ 100,00 (cem reais) e 31 dias da multa de R$ 200,00
(duzentos reais)

Diante do exposto, conclui-se que o INSS é devedor da quantia de R$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos reais), a título de multa pelo cumprimento extemporâneo da obrigação de
fazer, razão pela qual acolho parcialmente a impugnação autoral.

Intimem-se.

Após, requisite-se o pagamento dos valores devidos. 
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Como se vê, a decisão impugnada já considerou justificado o não restabelecimento imediato
do benefício concedido por sentença, bem como que, em um primeiro momento, não há que
se falar em prejuízo, uma vez que a parte autora não ficou privada do recebimento de
benefício previdenciário, não se configurando, pois, hipótese para incidência da multa
arbitrada em sentença.

A multa diária de R$ 100,00 foi fixada no evento 48 dos autos originários e justificada pela
demora na alteração da DCB do auxílio-doença para a véspera da DIB da aposentadoria por
invalidez concedida em outro processo judicial, como se depreende do evento 41.

No evento 70 (20/12/2019), o INSS comunica o cumprimento da obrigação de fazer.

O INSS argumenta que o cumprimento da obrigação se deu em 27/09/2019, conforme
comprova ofício juntado aos autos no evento 92. Esse evento, contudo, ocorreu apenas em
01/06/2020. Ora, sendo necessário o cumprimento da obrigação de fazer para que se
prosseguisse com o cumprimento da sentença, com a apuração dos valores devidos, a só
alteração da DCB do auxílio-doença, sem a comprovação nos autos, a despeito das diversas
intimações para tanto, prejudicou a parte contrária ao inviabilizar o prosseguimento do
processo. É dizer: o só cumprimento da obrigação de fazer sem a respectiva comprovação nos
autos inviabiliza o prosseguimento do processo tanto quanto o descumprimento da obrigação. 

A decisão impugnada equivoca-se, contudo, ao considerar que o INSS cumpriu a obrigação
apenas em 23/01/2020, com o evento 73, considerando o teor da petição do evento 70, acima
mencionado.

Assim é que a multa majorada para R$ 200,00 no evento 65 não chegou a incidir,
considerando que o prazo iniciou-se em 17/12/2019 (evento 67) e o cumprimento foi
comprovado antes do prazo de cinco dias,  em 20/12/2019 (evento 70).

Tem-se, pois, apenas a incidência da multa de R$ 100,00 no período de 11/11/2019 a
19/12/2019, assistindo razão ao impetrante em sua alegação subsidiária.

Assim é que a decisão impugnada viola direito líquido e certo do impetrante, devendo ser
concedida, em parte, a segurança.

Em face da exposto, voto no sentido de CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA para
determinar o prosseguimento da execução das multas diárias apenas no valor de R$ 3.900,00
(três mil e novecentos reais), correspondente ao período de 11/11/2019 a 19/12/2019.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000766117v2 e do código CRC 236f1aed. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:56 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013614-26.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER,
EM PARTE, A SEGURANÇA para determinar o prosseguimento da execução das multas
diárias apenas no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), correspondente ao
período de 11/11/2019 a 19/12/2019, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787354v2 e do código CRC 10cdb489. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:56 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013985-87.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio José Pereira de Souza
Advogados Associados, com pedido de medida liminar, contra decisão do Juízo da 3ª VF de
Cachoeiro de Itapemirim proferida em 17/06/2020, nos autos do processo nº
50001110320184025002, que deferiu o destacamento de honorários contratuais apenas em
parte. 

O impetrante alega o que segue:

Depreende-se, ao revés, como abusiva, ilegal e desproporcional a postura adotada pela
Autoridade Coatora de deduzir valores de supostas prestações (futuras) sendo que, no caso
dos autos, não restam englobadas no proveito econômico as supostas parcelas vincendas e o
pleito limitou-se à reserva de honorários sobre os atrasados, sendo ilógico o cálculo e
dedução promovida de ofício, que violou o direito à percepção dos honorários pactuados,
extrapolando o H. Juízo os limites ao promover o julgamento do pleito.

Considerando que no feito originário, após sua devida apreciação meritória e tendo em vista
que o prazo entre a concessão do benefício e a efetivação da medida, não foi suficiente à
garantir que a autora naqueles autos auferisse o benefício mensal, faz jus apenas o
recebimento das parcelas vencidas.

De tal forma, afere-se que não possuindo a autora valores a serem recebidos de parcelas
futuras do benefício previdenciário, não há que se falar em qualquer recebimento de
importância pelo procurador subscrito a título de honorários contratuais em parcelas futuras
(não objeto do pleito de reserva de honorários), razão pela qual, no feito originário, deverá
ocorrer apenas o destacamento de honorários conforme pleiteado no importe de 30% dos
valores atrasados, sem deduções nos moldes da R. Decisão (Evento nº 170).

...

Portanto, nem de longe o valor cobrado de Honorários é excessivo (abusivo ou
desproporcional), vez que, haja vista tratar-se de valores a título de atrasados, na importância
de R$ 18.983,68 (Evento nº 167), resta assegurado o recebimento pela 8 autora de
R$13.288,576 relativo ao principal (reprísa-se: destinado exclusivamente à constituinte) e o
remanescente de R$5.695,10, referem-se aos honorários devidos ao Impetrante.
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Nota-se que a importância não se aproxima de 50% do que a autora receberá, mas limita-se à
exatos 30% do proveito econômico dos atrasados. O simples cálculo matemático (inexistente
na R. Decisão) derrui a arguição do Juízo Primevo de que o pretendido supera 30% ou se
aproxima de 50%.

Com a (equivocada) imposição de dedução de valores na R. Decisão, a Autoridade Coatora
ultrapassou os limites de sua atribuição e violou os termos do Art. 141 CPC (que veda o
conhecimento de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte) e
injustamente delimitou o quantum o Advogado receberá a título de honorários contratuais em
ínfimos R$1.949,00 (o que não anui) após a dedução de R$ 3.746,10, tendo por base o valor
contratualmente devido ao Patrono (R$5.695,10).

A liminar foi deferida no evento 5.

É o relatório.

VOTO

1.     Deferi o pedido de concessão liminar da segurança em 30/6/20 (ev.5).

Depois de analisar hipótese semelhante de forma mais detida - o que se deu no MS
n. 5016626-48.2020.4.02.5001/ES - alterei meu posicionamento sobre o tema.  

Vejamos.

Se havia pactuado o desconto de 30% das parcelas vencidas e 30% das 12 parcelas vincendas.

Quanto a estas - as 12 parcelas vincendas - o Juízo a quo deliberou descontar previamente a
sua incidência.  Fê-lo do seguinte modo: 

O valor devido a título de parcelas pretérita era de R$ 18.983,68 (evento 167 dos autos
originários).

Aplicando-se 30% sobre tal valor, a parcela devida a título de honorários seria de R$5695,10
(honorários incidentes sobre o montante pretérito).

O Juízo a quo, antecipando o fato de que a parte autora se obrigara a, no futuro pagar também
30% sobre as 12 parcelas futuras,  determinou que se pagasse à sociedade de advogados, não
aquele valor (R$ 5695,10), mas ele deduzido de R$ 3.746,1 0.

Reputei indevido o pagamento de honorários incidentes sobre parcelas futuras nos autos
do MS n. 5016626-48.2020.4.02.5001/ES, com base na seguinte fundamentação: 
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3.  Caso concreto. Questionamento a respeito de o contrato versar sobre
percentual a ser pago relativo a parcelas vincendas.

O contrato de honorários previa duas parcelas: 

(i) 30% das parcelas vencidas;

(ii) 30% de 12 (doze) parcelas vincendas.

Na decisão atacada por este mandado de segurança, o Juízo a quo autorizou o
destaque de 30% das parcelas vencidas. Ou seja: essa parcela da decisão não foi
atacada no writ, visto que não houve qualquer limitação ao que se previa no
contrato, nesse pormenor.

A questão é que o Juízo a quo excluiu a possibilidade de se cobrar o percentual
sobre parcelas vincendas. Esse é o objeto deste mandado de segurança.

A esse respeito, a fundamentação da decisão atacada (evento 106 dos autos
originários) é a seguinte:

... A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os honorários contratuais
não podem superar 30% do proveito econômico do litígio:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO
AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. (...)
3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no
momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento
indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão
é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao
se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em
contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de
inferioridade de um contratante. 5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado,
valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua
remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso
especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os
honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação
obtida” (RE Nº 1.155.200 – DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

A meu ver, as cláusulas que estabelecem o pagamento de valores além do mencionado
percentual padecem de evidente nulidade, motivo pelo qual o contrato em questão há de
ser considerado parcialmente inválido, de forma a não haver chancela do Poder
Judiciário a eventual incompatibilidade do contrato firmado entre o patrono e a parte
assistida e o ordenamento jurídico. 

Como consequência, nenhuma outra quantia será devida a título de honorários
advocatícios contratuais.
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Ante o exposto, defiro o destacamento dos honorários contratuais, limitando-o,
contudo, a 30% (trinta por cento) dos valores devidos à parte autora e, por via oblíqua,
declaro a nulidade do contrato de honorários advocatícios na parte em que restou
estipulado o pagamento de outros valores além do referido percentual.

O precedente do STJ que o Juízo a quo utilizou em sua decisão como
justificativa para excluir o pagamento de percentual sobre parcelas vincendas é
aplicável ao caso concreto. Afirmo-o com base no relato que há no voto-vista
proferido pela Min. Nancy Andrighi:

"... A autora argumenta que contratou os advogados para ajuizar e acompanhar ação
declaratória cumulada com averbação e pagamento de pensão previdenciária. No
momento de firmar o contrato de honorários, entretanto, os causídicos teriam se valido
da condição humilde da autora e de sua baixa instrução para estipular seus honorários
em quantia equivalente a 50% do benefício econômico esperado. (...)"

Afere-se que na ação de origem, a autora da ação (Aldenora Borges de Souza)
pediu uma pensão previdenciária (certamente a um ente previdenciário âmbito
do RPPS do Distrito Federal, visto que a ação tramitou perante a Justiça do
DF). 

Havia, destarte, valores futuros a receber, já que a ação foi julgada procedente;
ou seja: instituiu-se uma pensão em favor da autora.

Da leitura do voto não se afere qualquer menção a percentual incidente sobre
parcelas vincendas. Ocorre que, não obstante isso, a Ministra que proferiu o
voto vencedor (Nancy Andrighi) reputou adequado o percentual de 30% da
verba pretérita. 

Logo, não antevejo ilegalidade em a decisão do Juízo a quo ter excluído a
possibilidade de os honorários incidirem sobre parcelas a vencer.

Para além disso, tal entendimento está de acordo com a súmula 111 do STJ,
cujo teor é o seguinte:  Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Decerto que essa súmula refere a casos nos quais houve condenação do INSS;
ou seja, refere a honorários de sucumbência, e não a honorários contratuais. Não
obstante isso, seria paradoxal que, tendo o autor obtido sucesso na causa contra
o INSS e a consequente obtenção de um benefício previdenciário, não haja
condenação do réu a pagar honorários incidentes sobre parcelas vincendas; mas
haja a possibilidade de executar-se, contra o autor, honorários (contratuais)
sobre parcelas vincendas.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 187



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 23/552

5013985-87.2020.4.02.5001 500000765989 .V6 JES10621© JES7027

Assim é que a inclusão das doze prestações vincendas nos honorários
contratuais, no presente caso, importa em superação do limite admitido pelo
Superior Tribunal de Justiça (30% da condenação). 

Pelo exposto, não afiro qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo a
quo e atacada neste mandado de segurança.

 

2.  Há, contudo, uma diferença entre este caso e o objeto do MS n. 5016626-
48.2020.4.02.5001/ES. 

No MS n. 5016626-48.2020.4.02.5001/ES, o Juízo a quo não decotou do montante devido o
valor que seria descontado a título de honorários de 12 parcelas vincendas.

Já nesse caso, sequer se pagou 30% a título de honorários das parcelas pretéritas, mas de tal
montante se subtraiu o valor do que futuramente seria pago (30% sobre as vincendas). E a
decisão aqui atacada não pronunciou, de forma explícita, a nulidade da cobrança de
honorários sobre parcelas futuras (isso ocorreu no caso do MS n. 5016626-
48.2020.4.02.5001/ES).

Não posso aplicar aqui o mesmo entendimento ali fixado porque, caso contrário, sequer
asseguraria à impetrante os 30% incidentes sobre parcelas pretéritas que a jurisprudência do
STJ consolidou como sendo não excessiva; e a questão da eventual nulidade sobre a cobrança
incidente sobre parcelas futuras restou em aberto.

Considerando que as decisões em questão (a proferida no processo que deu origem a este MS
e a outra, relativa ao MS n. 5016626-48.2020.4.02.5001/ES) tiveram, dessarte, eficácias
distintas, não posso aplicar aqui o mesmo entendimento que apliquei naqueles autos.

Pelo exposto, reconhecendo que a parte impetrante faz jus à incidência de honorários sobre
30% das parcelas pretéritas (conforme decidiu o STJ no RESP nº 1.155.200 – DF); e
considerando que a decisão atacada sequer reconheceu esse direito; há de ser mantida a
decisão que deferiu liminarmente a segurança (evento 5).

3.    Pelo exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para reformar
a decisão impugnada na parte em que determina a dedução da quantia de R$ 3.746,10 dos
honorários advocatícios contratuais a serem destacados na emissão do RPV. Sem honorários.
É como voto.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000765989v6 e do código CRC 64be32fd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:2:3 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013985-87.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA (OAB ES006639)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
A SEGURANÇA para reformar a decisão impugnada na parte em que determina a dedução
da quantia de R$ 3.746,10 dos honorários advocatícios contratuais a serem destacados na
emissão do RPV. Sem honorários. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835052v2 e do código CRC 567ee992. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:2:3 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5012998-51.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
em face da decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de São Mateus, nos autos
do processo 0020368-52.2016.4.02.5052, que tem o seguinte teor:

Mantenho a decisão do Evento 38, por seus próprios fundamentos, a fim de que o INSS:

1. restabeleça o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nº 177.485.482-9 e;

2. comprove o pagamento das parcelas de aposentadoria por tempo de contribuição devida no
período da data do requerimento administrativo 24/06/2015, até a data da concessão
administrativa do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição 03/02/2017.

Diante disso, intime-se novamente a autarquia ré, por meio da sua Agência de Atendimento a
Demanda Judicial (APSDJ), para comprovar o cumprimento de sua obrigação, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de multa, independentemente de nova manifestação do juízo.

A multa corresponderá ao valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, a contar do
décimo primeiro dia da intimação. Caso até o trigésimo dia não tenham sido apresentados os
cálculos, voltem os autos conclusos, para majoração do valor diário da multa.

Após, vista à parte autora, por igual prazo.

Alega o impetrante o que segue:

Em sede de processo de conhecimento, esta autarquia foi condenada a implantar em favor do
autor benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/181.878.797-0), desde o
requerimento administrativo em 24/06/2015. 

Ocorre que o autor, após ajuizada a presente demanda, teve concedida outra aposentadoria na
esfera administrativa (NB 42/177.485.482-9), com DIB (data de início de benefício) em
03/02/2017, cuja renda, contudo, é superior à da aposentadoria deferida nestes autos.

Foi implantado o benefício judicial e cessado o benefício concedido administrativamente.
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A autora manifestou seu interesse em manter a aposentadoria concedida
ADMINISTRATIVAMENTE e receber os valores atrasados da aposentadoria concedida
judicialmente desde 2015.

Após manifestação da parte autora, o MM Juiz Federal impetrado proferiu decisão e
determinou a concessão do benefício judicial de aposentadoria por tempo de contribuição
desde a DER 24/06/2015 até a concessão administrativa da outra aposentadoria em
03/02/2017, mantendo o benefício concedido na via administrativa e pagando as parcelas em
atraso de benefício concedido judicialmente. 

A autora recebeu, por meio de RPV (Evento 78) os valores atrasados do benefício concedido
judicialmente (parcelas apuradas entre 24/06/215 e 02/02/2017.

Incabível a pretensão autoral para executar em parte o título judicial, recebendo os valores
que seriam devidos em razão do benefício que lhe foi reconhecido judicialmente até a data em
que houve a concessão administrativa de aposentadoria mais vantajosa.

...

Como a autora já recebeu as parcelas vencidas do benefício concedido judicialmente, deve
esta Eg. TR/ES determinar a cessação do benefício concedido administrativamente
(177.485.482-9) e o restabelecimento do benefício judicial, concedido com DIB em 24/06/2015
(NB: 181.878.797-0).

...

Em face de todo o exposto, requer o INSS:

a) a concessão da medida liminar, com a suspensão do ato impugnado determinando-se a
cessação do benefício concedido administrativamente (NB: 177.485.482-9) e o
restabelecimento do benefício judicial, concedido com DIB em 24/06/2015 (NB: 181.878.797-
0).

A liminar foi indeferida no evento 3.

O representante do Ministério Público Federal considerou não haver hipótese de sua
intervenção (evento 15).

É o relatório.

VOTO

A segurada teve reconhecido judicialmente seu direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER (24/06/2015), quando já havia obtido o benefício em sede
administrativa, com DIB em 03/02/2017, com remuneração mensal superior à renda do
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benefício iniciado em 24/06/2015. Em razão disso, a segurada manifestou interesse em manter
a aposentadoria concedida administrativamente.

A segurada recebeu os valores atrasados referentes ao primeiro benefício (DIB em 2015). Sua
opção pelo segundo benefício (DIB em 2017) se deu no evento 32 dos autos originários e não
foi condicionada ao recebimento daqueles valores, cujo pagamento foi determinado pelo juízo
em decisão proferida em 14/03/2018 (evento 38 dos autos originários).

A concessão de benefícios sucessivos pode ser considerada semelhante à hipótese da chamada
desaposentação, não admitida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que se poderia considerar
a decisão impugnada como violação a direito líquido e certo do impetrante.

Ocorre que a questão do recebimento das parcelas atrasadas referentes ao benefício concedido
judicialmente, ao qual a autora manifestou expressamente sua renúncia, já foi objeto de
decisão, como dito acima, pelo que se trata de matéria preclusa, eis que não impetrado
mandado de segurança em face da decisão do evento 38 dos autos originários, datado de
14/03/2018, que acatou a renúncia ao benefício judicialmente concedido e determinou o
pagamento dos valores devidos até a concessão administrativa do outro benefício.

Não há, portanto, que se falar em violação a direito líquido e certo do impetrante, devendo ser
mantida a decisão impugnada.

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000764052v2 e do código CRC 7ad28138. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:53 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 188



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 29/552

5012998-51.2020.4.02.5001 500000787911 .V2 JES10138© JES10138

MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5012998-51.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DENEGAR
A SEGURANÇA, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787911v2 e do código CRC a1d9bab6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:53 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 188

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 30/552

5006252-70.2020.4.02.5001 500000763999 .V4 JES10621© JES7027

MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5006252-70.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo autor em face da sentença
que julgou extinto, com fulcro no Enunciado 150 do STJ e do art. 475, IV do CPC, o processo
ajuizado em face de DNIT, UNIÃO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE
VITÓRIA, DETRAN/ES e DER/ES, objetivando a restituição da quantia paga pela
arrematação do veículo FIAT PUNTO, placa ODF1841, nos autos do processo nº. 0012252-
81.2011.8.08.0024 (1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória), bem como a restituição do valor
desembolsado a título de multas.

Alega o impetrante que este writ é impetrado como sucedâneo recursal, com o
desígnio de que liminarmente seja impedido o trânsito em julgado da teratológica e ilegal
sentença proferida nos autos do processo nº 5002010-68.2020.4.02.5001 pelo Impetrado, que
extinguiu o citado feito sem julgamento de mérito por suposta incompetência da Justiça
Federal para julgar o caso, sem que fosse oportunizado ao Impetrante o direito de se
manifestar previamente (Arts. 6º, 9º e 10, CPC), e sem que fosse determinado o envio dos
autos para o juízo competente (Art. 64, §4º, CPC). Aduz que ajuizou ação em face da PRF e
do DNIT para que esses fossem condenados a restituir multas pagas por nulidade da inflição,
considerando que as notificações de autuações foram enviadas para endereço estranho ao
informando ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo –
DETRAN/ES, conforme entendimento do STJ. Conclui que a sentença é teratológica ao
julgar que cabe à Justiça Estadual determinar à PRF e ao DNIT que devolvam o valor
recebido de multas do Requerente indevidamente por nulidade da inflição considerando que
as notificações de autuações foram enviadas para endereço estranho ao informando ao
DETRAN/ES, conforme entendimento do STJ, bem como que é ilegal por ter desrespeitado o
direito ao contraditório do Arts. 6º, 9º e 10, CPC, por ter extinto processo sem prévia
manifestação do Impetrante, e por ter extinto o processo sem que fosse determinado o envio
dos autos para o juízo competente (Art. 64, §4º, CPC). Pede liminarmente a concessão da
ordem para impedir o trânsito em julgado da sentença.

A liminar foi indeferida no evento 3.

O representante do Ministério Público Federal considerou não haver hipótese de
sua intervenção (evento 15).
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A União, no evento 21, ingressou no feito e requereu, preliminarmente, a
extinção do feito ante a inadequação da via eleita, ou, no mérito, que seja denegada a
segurança, uma vez que o procedimento adotado observou fielmente os termos da legislação
de regência.

O impetrante interpôs Agravo em face da decisão que indeferiu a liminar
(evento 25). Contrarrazões ao agravo nos eventos 34, 35, 39 e 41.

É o relatório.

VOTO

Destaco, de início, o cabimento da presente impetração, eis que realizada no
prazo para interposição de recurso inominado, cujo cabimento enseja dúvida ante o disposto
no art. 5º da Lei 10.259/2001.

A sentença está assim fundamentada:

No presente caso, conquanto o autor argumente que a União e o DNIT fazem parte da
demanda em virtude de multas lavradas pela PRF e pelo DNIT, respectivamente, o que atrairia
em tese a competência ratione personae da justiça federal, tais pessoas jurídicas não tem
qualquer participação nos fatos que dão ensejo à pretensão de indenização por danos
materiais”.

A bem da verdade, conforme se depreende da narrativa da inicial, o autor requer
indiretamente a anulação de atos estaduais (arrematação e cobrança de multas), fls. 04 e 33,
sob os fundamentos a seguir aduzidos:

Diante dessas considerações, entendo que o DNIT e a União são partes ilegítimas para
figurarem no polo da presente ação. Como conseqüência, a Justiça Federal deixa de ser
competente, eis que esta passa a ser uma lide entre particulares.

Os fatos estão assim narrados na inicial do processo originário:
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1. Objetivamente, o Requerente arrematou em 21/09/2015 o veículo FIAT/PUNTO, placa
ODF-1841 por R$ 27.300,00 com quatro restrições à alienação no sistema RENAJUD, cuja
arrematação foi homologada pela 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, conforme cópia
do processo nº 0012252-81.2011.8.08.0024 (DOC. 03). 

2. Em seguida, o Requerente buscou a baixa das restrições perante o DETRAN/ES, que se
negou, a fazê-lo, em que pese ordem expressa da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES
(DOC. 03).

3. Sem escolhas, o Requerente suscitou ação em face do DETRAN/ES, visando compelir a
citada autarquia a dar baixa nas restrições e transferir a propriedade do veículo para o autor
(DOC. 03).

4. Contudo, a demanda foi julgada improcedente, pois se julgou que caberia à 1ª Vara de
Execuções Fiscais de Vitória/ES dar baixa nas seis restrições RENAJUD do veículo, cuja
disponibilização da sentença ocorreu em 30/03/2017.

5. Na mesma data, o Requerente postulou à 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES a
restituição monetária do dinheiro depositado em juízo referente à arrematação, haja vista que
havia vício no edital do leilão, que mencionara apenas quatro das seis restrições do veículo, o
que foi negado, uma vez que a 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES julgou que tal
pretensão deveria ser deduzida perante ação própria, o que é feito neste momento.

6. Porém, e além de ter negado o pleito autoral de restituição monetária, a 1ª Vara de
Execuções Fiscais de Vitória/ES continua omissa quanto à providência de baixa das seis
restrições, razão pela qual o Requerente transita há quase cinco anos com o carro irregular,
uma vez que está sem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV
atualizado, porquanto o DETRAN/ES se recusa a enviar a correspondência para indicados
pelo Requerente1 , porque o veículo ainda está em nome de terceiros: (...)

7. A propósito e pela recusa do DETRAN/ES em trocar o endereço de envio de
correspondência, o Requerente nunca recebeu os autos de infração infligidos, o que o impede
de se defender, motivo pelo qual o Requerente merece ser ressarcido das multas que pagou sem
ter o direito de defesa (DOC. 04).

8. À vista do aduzido, pede-se a restituição da quantia paga pela arrematação do veículo, haja
vista o vício no edital de leilão do veículo arrematado pelo Requerente e a reparação material
pelo valor pago pelas multas que foi impedido pelo DETRAN/ES de se defender.

A inicial do processo originário ressalta que a União e o DNIT fazem parte da
demanda por causa de multas pagas da PRF e do DNIT, e o valor da causa é de R$
29.412,442, o que faz com que este juízo seja competente para julgamento da demanda.

Dentre os pedidos formulados na inicial, encontra-se a reparação material das
multas decaídas e pagas no valor de R$ 1.956,89 em favor do DNIT, da PRF, do MV, do
DETRAN/ES e DER/ES, bem como a suspensão da inexigibilidade (sic) das multas PRF-
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000100- R398566186-7455/00, PRF-000100-R398645981-7463/00 e DNIT-000300-
S010236804-7455/00 e de eventuais novas multas que forem enviadas para endereço de
terceiros.

Ocorre que o pedido principal é de restituição do valor pago pela arrematação
do veículo com a expedição de alvará eletrônico para o Requerente da quantia depositada
em favor da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Estaduais de
Vitória/ES com os acréscimos incidentes no depósito judicial.

Ora, se o autor pretende a anulação do leilão do veículo por ele arrematado, com
a consequente restituição do valor da arrematação, a reparação material das multas decaídas e
pagas seria, em princípio, pretensão subsidiária à principal. 

Ocorre que a causa de pedir da restituição das multas pagas está exposta na
inicial da ação originária (n.: 5002010-68.2020.4.02.5001) nos seguintes termos:

7. A propósito e pela recusa do DETRAN/ES em trocar o endereço de envio de
correspondência, o Requerente nunca recebeu os autos de infração infligidos, o
que o impede de se defender, motivo pelo qual o Requerente merece ser
ressarcido das multas que pagou sem ter o direito de defesa (DOC. 04)

As multas pagas pelo autor, conforme comprovado nos autos originários (evento
1-comp5), são todas do período posterior à arrematação do veículo, ocorrida em
21/09/2015, e da efetiva entrega do veículo ao arrematante, em 15/10/2015 (evento 1-
comp4, fls. 34/35 dos autos originários), como adiante se vê:
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Portanto, não se trata de pedido subsidiário, eis que a anulação do leilão
não tem relação com a pretensão de anulação das multas, sendo totalmente
independentes os pedidos e as causas de pedir.

É certo que a anulação das multas aplicadas pela PRF e pelo DNIT pode ser
objeto de ação própria. Contudo, não é possível o ajuizamento perante o Juizado Especial
Federal, eis que configurada a hipótese prevista no art. 3º, § 1º, III,  da Lei 10.259/2001, qual
seja, anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, consubstanciado na
aplicação de penalidade administrativa, que não tem natureza previdenciária ou de
lançamento fiscal.

Por fim, registro que o reconhecimento da incompetência do juízo enseja a
extinção do processo, a teor do art. 51, III, da Lei 9.099/95.

Assim é que não há razões para impedir o trânsito em julgado da sentença,
como pretende o impetrante, pelo que deve ser denegada a segurança. Em consequência, resta
prejudicado o agravo interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu a liminar.

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA e NÃO
CONHECER DO AGRAVO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000763999v4 e do código CRC 8a851b38. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:41 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5014909-98.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Caixa Econômica Federal, com pedido de
medida liminar, contra decisão do 2º Juizado Especial Federal de Vitória proferida em
11/06/2020, nos autos do processo nº 00059471620164025001, que manteve as astreintes
fixadas na sentença. Requer, liminarmente, a suspensão do ato coator que reconhece astreinte
no valor de R$111.116,80 e a determinação para a Impetrante efetuar seu depósito em conta
judicial no prazo de 10 dias úteis (próximo dia 01/07/20), sob pena de sequestro do
numerário.

O impetrante alega o que segue:

A Sra. Júlia Borges Vianna ajuizou ação tombada sob o nº 0005947- 16.2016.4.02.5001 na
qual pretendia a declaração de inexistência de dívidas, restituição em dobro dos valores pagos
e dano moral.

Em R. Sentença, entre outros, houve antecipação os efeitos da tutela que determinou que a
Impetrante se abstivesse de efetivar qualquer novo desconto no contra cheques da Autora em
função dos dois contratos de empréstimo consignados (nº 06.1034.110.0010472/59 e
06.0167.110.0968803/37) sob pena de astreintes equivalentes a 10 vezes o valor que viesse a
ser debitado após o prazo de 10 dias.

Tal ordem deveria ter sido cumprida em novembro de 2018, entretanto, somente ocorreu em
junho de 2019 o que fez a Autora requerer cumprimento de sentença com na astronômica
multa de R$ 128.651,61.

A Impetrante Impugnou o cumprimento de sentença quanto às astreintes e procedeu ao
depósito R$ 127.270,92 relativamente às demais condenações.

...

Não podemos concordar com as astreintes impostas, tão pouco com a determinação de
imediato depósito judicial sob pena de sequestro do numerário, vez que o colendo Superior
Tribunal de Justiça assentou que “em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se
mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias
ordinárias”.
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Calculou a Autora que seu crédito em danos materiais é de R$ 103.410,66, de danos morais de
R$ 20.153,34 e de astreintes no valor de R$ 128.651,61 que, posteriormente, foi calculado pela
Autoridade Coatora em R$ 111.116,80.

O novo Código de Processo Civil, no art. 537, prevê critérios expressos para fixação do valor
da multa, ao estabelecer que ela deve ser “suficiente e compatível com a obrigação”, logo,
“suficiência” e “compatibilidade” são expressões que não destoam dos critérios já adornados
pela jurisprudência de proporcionalidade e de razoabilidade, valendo mencionar ainda que o
novo Código de Processo Civil estabelece no art. 8º que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Portanto, resta claro que a multa não deve ser obrigatoriamente alta, devendo adequar-se ao
caso concreto. Observamos nos autos que multa equivalente a 10 vezes o valor descontado
causou desproporcionalidade. Por isso mesmo, a multa deve ser fixada em valor adequado
para o caso concreto, devendo o magistrado pautar-se nos elementos de prova dos autos e nos
critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

A liminar foi deferida no evento 3 para suspender a ordem do 2º JEF de Vitória no sentido de
que a impetrante (CAIXA) proceda ao depósito, à ordem daquele Juízo, da quantia de R$
111.116,80, sob pena de sequestro.

A autora da ação originária não apresentou defesa. O Ministério Público Federal considerou
não ser hipótese de sua intervenção (evento 12).

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional no âmbito
dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma decisão
manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte, causando-lhe
dano irreparável ou de muito difícil reparação (SAVARIS, José Antônio; XAVIER, Flávia da
Silva. Manual dos Recursos nos Juizados Especiais Federais, Curitiba: Juruá, 3. ed., 2012, p.
304). Em outros termos, as excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de
segurança contra ato judicial devem, necessariamente, configurar pronunciamentos
jurisdicionais de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de
produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante.

A decisão impugnada consolidou o montante de R$ 111.116,80 a título de multa decorrente do
desconto indevido na conta da autora, após o prazo fixado na sentença para a respectiva
cessação. A decisão tem os seguintes termos:
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Analisando os autos, constato que a ré (CEF) concorda com os valores apresentados pela
autora no que tange aos danos materiais (R$ 103.410,66) e danos morais (R$ 20.153,34).
Destaco ainda que a ré atualizou ambos os valores até 26.05.2020 e chegou ao resultado total
de R$ 127.270,92 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos),
conforme evento 130.

Portanto, o ponto controvertido se refere ao valor das astreintes, com qual a ré não
concordou (evento 130). Passo a analisar. A sentença (evento 69) dispõem o seguinte sobre as
astreintes:

A CEF não impugnou as astreintes no Recurso Inominado (evento 77). Por óbvio a Turma
Recursal não se manifestou sobre tal questão. Logo, precluiu o direito da ré questionar o valor
das astreintes. E, nos termos da sentença, a pena seria de 10(dez) vezes o valor que fosse
debitado após o decurso do prazo para cumprimento da ordem de cessação dos descontos
indevidos, mencionados nestes autos. A ré foi intimada de tal ordem em 01.10.2018 (evento
74). Assim, o prazo de 10 (dias) para cessar os descontos indevidos terminou em 16.10.2018. 

Dito isto, passo a analisar se houve ou não descontos referentes a tais contratos após tal data.
Verifico que houve 8 descontos (11/2018 a 06/2019) após a data referida, que perfazem o total
de R$ 11.111, 68 (onze mil, cento e onze reais e sessenta e oito centavos). Os descontos dos
meses de 09/2018 e 10/2018 não devem ser considerados. Este (10/2018) ocorreu no meio do
referido mês em que terminou o prazo para cumprir a ordem de cessação de tais descontos; já
aquele (09/2018) ocorreu antes do término do prazo para cumprimento da ordem
referida. Multiplicando tal valor por 10 vezes, chega-se ao resultado das astreintes em R$
111.116, 80 (cento e onze mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos). 

Reconheço que o valor das astreintes restou elevado. Entretanto, como já dito, o parâmetro de
fixação da multa não foi impugnado por ocasião do Recurso Inominado. Além disso, adoto
como razões de decidir a recente manifestação da 3ª Turma do STJ, que manteve astreintes de
mais de R$3milhões pelo descumprimento de Decisão de R$20 mil [1]. Segundo o STJ, o valor
elevado serve para afastar o descumprimento de ordens judiciais, mesmo que singelas. Se
assim  nao for, pode ser mais econômico descumprir ordem do Judiciário e pagar a multa do
que implementar a medida determinada. 

...

2. Mantenho as astreintes, mas no valor de R$ 111.116,80 (cento e onze mil, cento e dezesseis
reais e oitenta centavos). Intime-se a ré para efetuar o depósito do valor em conta judicial a
disposição deste Juízo, no prazo de 10(dez) dias úteis, sob pena de sequestro do numerário. 

Cumpra-se imediatamente o item 1 posto que incontroverso. 
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Após o cumprimento do item 2, ou havendo recurso interposto diretamente na Turma Recursal,
façam-me conclusos os autos.

Intimem-se as partes.

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que a multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 

A multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da autarquia previdenciária,
podendo ser modificada pelo juiz mesmo após o trânsito em julgado da sentença, se
demonstrado o seu excesso, nos termos do art. 537, § 1°, do CPC. Portanto, a fixação de
multa, por si só, não constitui decisão teratológica, nela não se vislumbrando qualquer indício
de ilegalidade ou abuso de poder.

É certo que em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou
insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça destacado pela impetrante.

No presente caso, contudo, a multa foi fixada na sentença - não tendo sido impugnada no
recurso inominado interposto pela Caixa -, tendo a decisão impugnada apenas
consolidado o respectivo valor, após verificação de atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela, tendo ocorrido  novos descontos indevidos na conta da autora.

A impetrante reconhece que a ordem judicial deveria ter sido cumprida em novembro de
2018, entretanto, somente o foi em junho de 2019.

Há necessidade de fixação de multa em face do descumprimento reiterado da ordem judicial.

Por outro lado, a multa assumiu montante elevado, da ordem de R$ 111 mil reais; trata-se de
montante que se tornou desproporcional. 

Cabe definir o que seria uma punição proporcional.

No caso concreto, não houve mera inação da parte ré. Houve condutas positivas que
redundaram no descumprimento da ordem, pela efetivação de débitos indevidos (porque
proibidos por ordem judicial) na conta da autora.

Por argumentação, imagine-se se houvesse mera omissão da ré no cumprimento da ordem.
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Para tanto, tomo por base o critério geralmente fixado por esta 1ª TR-ES contra o INSS para
punir eventual atraso no cumprimento de medidas antecipatórias de tutela. Fixa-se o prazo de
30 dias para cumprimento da decisão e, aferido o atraso, a multa diária de R$100,00 até que o
INSS cumpra a ordem. Também nesse sentido - qual seja, de que é proporcional a multa
diária de R$100,00 por descumprimento, dirigida ao INSS - é o entendimento fixado pela 3ª
TR-RS (5020170-76.2017.4.04.7108, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora
SUSANA SBROGIO GALIA, julgado em 15/08/2018).  Em se tratando de
descumprimento de ordem judicial praticado pela Caixa Econômica Federal, a 5ª TR-
RS entende ser o mesmo montante aqui apontado - R$100,00 por dia - proporcional (
5070013-63.2019.4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator GIOVANI
BIGOLIN, julgado em 06/05/2020). No mesmo sentido fixou-se o entendimento da 1ª TR-
PR (5040034-02.2018.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora
MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018). 

Pelo exposto, considerando-se que a imposição de R$100,00 por dia de descumprimento é
parâmetro comumente adotado tanto em ações movidas contra o INSS quanto em ações
movidas contra a Caixa Econômica Federal, afigura-se-me cabível a imposição de tal valor
para casos em que haja mera omissão no cumprimento da ordem.

Mas não houve mera omissão.

Houve condutas positivas que implicaram em descumprimento, como bem esclarece a decisão
atacada por meio deste writ: 

A CEF não impugnou as astreintes no Recurso Inominado (evento 77). Por óbvio a Turma
Recursal não se manifestou sobre tal questão. Logo, precluiu o direito da ré questionar o valor
das astreintes. E, nos termos da sentença, a pena seria de 10(dez) vezes o valor que fosse
debitado após o decurso do prazo para cumprimento da ordem de cessação dos descontos
indevidos, mencionados nestes autos. A ré foi intimada de tal ordem em 01.10.2018 (evento
74). Assim, o prazo de 10 (dias) para cessar os descontos indevidos terminou em 16.10.2018. 

Dito isto, passo a analisar se houve ou não descontos referentes a tais contratos após tal data.
Verifico que houve 8 descontos (11/2018 a 06/2019) após a data referida, que perfazem o total
de R$ 11.111, 68 (onze mil, cento e onze reais e sessenta e oito centavos). Os descontos dos
meses de 09/2018 e 10/2018 não devem ser considerados. Este (10/2018) ocorreu no meio do
referido mês em que terminou o prazo para cumprir a ordem de cessação de tais descontos; já
aquele (09/2018) ocorreu antes do término do prazo para cumprimento da ordem
referida. Multiplicando tal valor por 10 vezes, chega-se ao resultado das astreintes em R$
111.116, 80 (cento e onze mil, cento e dezesseis reais e oitenta centavos). 

O prazo para cessar os descontos indevidos deflagrou-se em 16/10/18.

A 1ª conduta que representou descumprimento de ordem ocorreu em novembro de 2018 e a
última em junho de 2019. Se houvesse mera inação em cumprir-se a ordem, esta teria durado
cerca de 8 meses. Fixar-se-ia, assim, a multa em patamar de cerca de R$ 24.000,00.
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Contudo,como houve oito condutas positivas de descumprimento, é evidente que a conduta
foi mais reprovável. Portanto, o valor deve ser mais elevado.

Considerando o valor indevidamente descontado foi de pouco mais de 11 mil reais; que se
houvesse mera omissão em cumprir-se a ordem judicial, a multa proporcional giraria em
torno de 24 mil reais; que  o caso concreto revela conduta mais gravosa do que a mera
omissão, porque houve descumprimento ativo da ordem judicial, efetivando-se descontos que
foram proibidos; reputo como proporcional a fixação total da multa em patamar equivalente
ao dobro do valor que configuraria sanção proporcional em caso de mera omissão; ou seja,
fixo a multa no patamar de 48 mil reais.

Não haverá imposição de juros ou multa sobre esse valor, visto que sua
proporcionalidade está sendo fixada na presente data.

Conclusão.

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado neste mandado de segurança, para
fixar a multa por descumprimento de ordem em R$ 48.000,00, sem a incidência de juros
e multa.

Sem honorários e sem custas.

Pelo exposto, voto no sentido de conceder parcialmente a segurança, nos termos acima
expostos.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000754672v7 e do código CRC fbcb345a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:59 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5014909-98.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder
parcialmente a segurança, nos termos acima expostos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787352v2 e do código CRC 6ca8264a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:59 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5010449-68.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Caixa Econômica Federal, com pedido de
medida liminar, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim,
proferida em 13/09/2019, nos autos do processo nº 5002340-62.2020.4.02.5002 (autos
originários), que deferiu parcialmente a medida liminar requerida e determinou que a Caixa
Econômica Federal saque o valor de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) da conta
vinculada do autor e a deposite na conta indicada pelo autor na petição inicial.

A impetrante alega a impossibilidade de concessão de medida liminar/antecipação de tutela
em processos relacionados ao FGTS, a teor do art. 29-B da Lei 8.036/90, bem como a
ausência de hipótese legal para o saque pleiteado, já que a calamidade púlica decorrente da
pandemia do Coronavírus não está prevista em lei. Destaca que o reconhecimento da
Calamidade Pública resultante do coronavírus, pelo Decreto Legislativo nº 6/20, de
20/03/2020, não tem o condão de autorizar a liberação do FGTS sob o patrocínio do inciso
XVI, art. 20, da Lei 8.036/90, tendo em vista que a previsão legal de movimentação da conta
prevê, taxativamente, a necessidade de que a calamidade pública decorra de desastre natural,
remetendo ao conceito descrito pelo Decreto nº 5.113/04. Alega ausência de demonstração de
necessidade pessoal grave e urgente do autor, que está empregado, não tendo comprovado
suspensão de contrato de trabalho ou redução da jornada ou salários, restringindo-se a lastrear
seu pedido exclusivamente na decretação de estado de calamidade pública. Alega, ainda, que
o Governo Federal, diante do atual cenário, já deliberou a quantia de até o máximo de R$
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador a partir de 15/jun/2020, não podendo o
Poder Judiciário liberar além dessa quantia e antes dessa data, pois, se há norma posta - MP
946/2020 - e essa expressamente trata da pandemia, não se pode liberar os recursos do Fundo
sob pena do sistema entrar em colapso. Pede a concessão da liminar com a suspensão da
decisão guerreada.

A liminar foi deferida no evento 3, tendo sido determinada a suspensão da decisão
impugnada.

Citado, o autor da ação originária não apresentou defesa.
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O representante do Ministério Público Federal considerou não haver hipótese de sua
intervenção (evento 15).

É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada tem o seguinte teor:

Inicialmente, como se vê nos autos, pretende o demandante a liberação liminar dos valores
depositados em sua conta vinculada do FGTS, sob o argumento de que, com a pandemia do
CORONAVÍRUS (COVID-19), passa por situação financeira delicada e necessita dos valores
para satisfação de suas despesas mensais.

No que tange ao pedido liminar, pondero que, nos termos em que delineado pelo artigo 300, do
CPC1, é instituto processual que possui, para sua concessão, um requisito genérico
obrigatório e dois requisitos específicos, sendo que, quanto a estes últimos, basta a presença
de um deles para que o juiz possa atender ao pleito da parte requerente. O genérico consiste
na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte. Os
requisitos específicos consistem: a) no perigo de dano; b) no risco ao resultado útil do
processo.

Pois bem, quanto ao genérico requisito cabe ressaltar que o art. 7º, da CRFB/88 estabelece,
em seu inciso III, que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social: (…) o fundo de garantia do tempo de serviço”, este
cujo valor é depositado em conta vinculada de titularidade do trabalhador e que, portanto,
somente pode ser movimentado em situações específicas.

Dispondo acerca das situações em que o trabalhador tem o direito de sacar o valor ali
depositado, a Lei nº 8.036/90, no art. 20, XVI, elencou que a conta vinculada do trabalhador
no FGTS poderá ser movimentada na situação de necessidade pessoal, cuja urgência e
gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as
seguintes condições:

a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou
do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública,
formalmente reconhecidos pelo Governo Federal;

b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após
a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emergência ou
de estado de calamidade pública; e

c) o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento.
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Note que é situação ensejadora do saque a residência – pelo trabalhador -, em município que
se encontra em situação de emergência ou estado de calamidade pública, assim decretado pelo
Governo Federal, bastando, para tanto, a sua pessoal e urgente necessidade, decorrente de
desastre natural.

Não obstante a lei de regência não conceituar o que seria o tal “desastre natural”, ao
regulamentar o seu art. 20, XVI, o Decreto Federal nº 5.113/04 foi bastante elucidativo ao
assim dispor em seu art. 2º:

“Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se desastre natural:

I - vendavais ou tempestades;

II - vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

III - vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;

IV - tornados e trombas d’água;

V - precipitações de granizos;

VI - enchentes ou inundações graduais;

VII - enxurradas ou inundações bruscas;

VIII - alagamentos; e

IX - inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar.

Parágrafo único.  Para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº 8.036, de
11 de maio de 1990, considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento
ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades
residenciais.”

Assim, o questionamento que se apresenta é saber se a pandemia ora em curso faz subsumir as
hipóteses para saque, posto que, em uma literal interpretação do dispositivo acima, não se
encontram referências à tal situação.

Na tentativa de responder ao questionamento acima, recorro à conclusão alcançada pelo STJ
no julgamento do Resp nº 1.251.566/SC. Confira, onde os destaques são meus:

"(...) o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o art. 20 da Lei n. 8.036/90 apresenta
rol exemplificativo, por entender que não se poderia exigir do legislador a previsão de todas
as situações fáticas ensejadoras de proteção ao trabalhador, mediante a autorização para
levantar o saldo de FGTS. (...) 11. Por isso, têm direito ao saque do FGTS, ainda que o
magistrado deva integrar o ordenamento jurídico, em razão de lacuna na Lei n. 8.036/90, com
base nos princípios de interpretação constitucional da eficácia integradora e da unidade da
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Constituição, da concordância prática e da proporcionalidade em sentido estrito. 12. Recurso
especial não provido." (REsp 1251566/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA) (g.n.)

Ainda acerca do julgado acima, merece destaque a seguinte passagem:

De há muito, o brocardo in claris cessat interpretatio vem perdendo espaço na hermenêutica
jurídica e cede à necessidade de se interpretar todo e qualquer direito a partir da proteção
efetiva do bem jurídico, ainda que eventual situação fática não tenha sido prevista,
especificamente, pelo legislador. Obrigação do juiz, na aplicação da lei, em atender aos fins
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro). Mas, quando a lei não encontra no mundo fático suporte
concreto na qual deva incidir, cabe ao julgador integrar o ordenamento, mediante analogia,
costumes e princípios gerais do direito. (...) Logo, é da Constituição que devem ser extraídos
os princípios que, mais que simples regras, indicam os caminhos para toda a atividade
hermenêutica do jurista e ostentam caráter de fundamentalidade. (...) A partir da dignidade da
pessoa humana, a Carta Magna elencou inúmeros outros direitos, nos arts. 5º e 6º, este
último que engloba a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos
desamparados. Ainda mais especificamente, a CF/88 garante como direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, entre outros que visem à melhoria de sua condição social, o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.(g.n)

Ou seja, as situações previstas no art. 20, XVI, da Lei nº 8.036/90, regulamentado pelo
Decreto Federal nº 5.113/04, revelam-se como meramente exemplificativas e devem ser
extensivamente interpretadas à luz dos fatos extremos da vida humana, assim reconhecidos
pelo Governo Federal.

E o Decreto Legislativo nº 06/2020 reconhece o estado de calamidade pública decorrente da
pandemia do coronavírus (Covid-19), de modo que há desastre natural apto a possibilitar o
saque de valores existentes nas contas do FGTS.

A conclusão acima também é corroborada pela edição da MP nº 946/2020, em cujo art. 6º já
se reconheceu que os titulares de conta vinculada do FGTS podem sacar valores ali
depositados, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de
saúde de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19).

Todavia, tendo em mente que todos nos encontramos em um momento de privação, bem como
atenta a que o saque integral dos valores depositados na conta vinculada poderia desvirtuar a
sua finalidade, certa de que tais valores somente se justificam para as medidas excepcionais
de enfrentamento das transitórias necessidades decorrentes da pandemia, entendo suficiente a
liberação mensal de 1 salário mínimo vigente, enquanto perdurar a situação de
excepcionalidade, merecendo destaque de que este é o valor aproximado da remuneração
mensal da autora, conforme se deduz do valor depositado na conta vinculada ao FGTS (evento
1 – ANEXO7).

Por fim, quanto aos requisitos específicos mencionados no art. 300, do CPC, estes encontram-
se atendidos ante às necessidades alimentares da parte autora e de sua família.
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Em princípio, assiste razão à impetrante. O autor da ação originária informa, na inicial, que é
classificador de chapas da empresa MARGRAMAR GRANITOS LTDA, desde janeiro de
2019, conforme documentação em anexo. Ademais, o autor vem passando por situação
financeira delicada devido ao novo coronavírus (COVID-19), não só ele mas toda a
população mundial, sendo fato público e notório.

Aduz, ainda, que, como se não bastasse, sua filha de menos de um ano de idade é lactante
com diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita e necessita tomar medicamentos prescritos
por profissionais de saúde para seu tratamento, bem como necessita de exame e consultas,
conforme documentação em anexo. Destarte, a classificação da situação mundial do Novo
Coronavírus como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a
população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificadas como de transmissão interna.

Como se vê, o autor está empregado e a alegada necessidade de exames, consultas e
medicamentos de sua filha precede a pandemia de Coronavírus. Não há excepcionalidade na
situação do autor em relação aos demais titulares de contas vinculadas de FGTS.

Conforme consta da decisão impugnada, a MP nº 946/2020, em cujo art. 6º já se reconheceu
que os titulares de conta vinculada do FGTS podem sacar valores ali depositados, em razão
do enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde de importância
internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19).

Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 6º  Fica disponível, para fins do disposto no inciso XVI do caput do art. 20 da Lei nº
8.036, de 1990, aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e
até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus (covid-19), de
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o saque de recursos até o limite de R$
1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) por trabalhador.

Note-se o seguinte trecho da resposta da Ouvidoria da Caixa encaminhada ao autor da ação
originária (evento 1 - anexo 15 dos autos originários):

É importante ressaltar que a MP 946/20 disponibiliza o saque das contas vinculadas de FGTS
pelos seus titulares, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31 de dezembro de 2020.

Diante do exposto, o senhor (trabalhador) só poderá sacar os recursos do FGTS devido à
calamidade decorrente da pandemia do convid-19, na vigência da medida provisória
946/2020, no período de 15/06/2020 à 31/12/2020, até o limite de R$ 1.045,00 por
trabalhador. 
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A antecipação do saque, em sede judicial, sem que se configure qualquer hipótese legal
diversa da reconhecida na MP 946/2020, pode comprometer a eficácia da medida
governamental, alterando o seu cronograma.

Pelo exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para tornar sem efeito a
decisão impugnada.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000754712v2 e do código CRC e8c1c394. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5010449-68.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
A SEGURANÇA para tornar sem efeito a decisão impugnada, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787346v2 e do código CRC e26e1093. 
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Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013067-83.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: GERALDO TOSE

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geraldo Tose, com pedido de
medida liminar, contra decisão do Juízo Federal da 1ª VF de Colatina proferida em
06/05/2020, nos autos do processo nº 50011309820194025005, que indeferiu sua impugnação
aos cálculos dos valores devidos, em fase de cumprimento de sentença.

Alega o impetrante o que segue:

... 

VII. FATOS JUSTIFICATIVOS DA IMPETRAÇÃO

O Impetrante teve reconhecido pela autoridade coatora o direito de converter em pecúnia 180
(cento e oitenta) dias de LPA não gozadas nem contadas em dobro na aposentadoria,
isentando-o do recolhimento de imposto de renda e ressaltando que a base de cálculo da
indenização seria a última remuneração do cargo efetivo.

O órgão de representação judicial da União Federal abriu mão do seu direito de recorrer e,
assim, deflagrou-se a fase executiva, com a apresentação, pela Executada, dos cálculos de
liquidação do julgado.

Foi expedido RPV PARCIAL dos valores incontroversos, já que o Impetrante impugnou o
cumprimento de sentença, questionando a não inclusão na base de cálculo da indenização os
valores relacionados ao auxílio alimentação e imposto de renda.

A autoridade coatora proferiu decisão no sentido de que essas parcelas não se enquadrariam
no conceito de remuneração, motivo pelo qual julgou improcedente a impugnação e
determinou a baixa/arquivamento dos autos, o que justifica a impetração do mandamus.

VIII. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA IMPETRAÇÃO

...

Com efeito, a partir do momento em que o servidor público completa os requisitos para se
aposentar, mas opta por permanecer em atividade, o abono de permanência passa a integrar
definitivamente seu patrimônio, mas não com o objetivo de lhe indenizar gastos em razão de
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sua função, mas sim como uma contraprestação por continuar no exercício de suas funções
mesmo já possuindo o direito de se aposentar, o que revela sua natureza remuneratória.

...

Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se debruçou sobre o tema ao julgar, sob a
sistemática de recursos repetitivos (art. 543-C do CPCP/73 – atual art. 1.036 do CPC/15),
recurso especial em que analisada a natureza jurídica do abono de permanência para fins
tributários, em acórdão assim ementado:

...

A decisão ilegal e nula contra a qual se insurge pode ocasionar grave prejuízo ao Impetrante,
considerando que durante os anos em que recebidos o abono de permanência recolheu-se
normalmente o imposto de renda (dada sua natureza remuneratória) e, agora, se pretende
atribuir a essa mesma parcela um suposto caráter indenizatório para sua exclusão da base de
cálculo da LPA.

Por fim, considerando a já assentada natureza jurídica remuneratória do abono de
permanência, vale agora destacar acórdão da Corte de Cidadania em que determinada sua
inclusão na indenização da LPA, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO
TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE
PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de
licenças-prêmio não gozadas seria feito com base na remuneração do servidor, o abono de
permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste
em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para
aposentadoria, optam por continuar trabalhando,conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da
EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração
"é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária
permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de
forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à
continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da
citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. 5. O STJ,
sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a
natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu
caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária
não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve
compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp
1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp
1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp
1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014.
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7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1640841 RS 2016/0310536-4, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 27/04/2017) [o original não ostenta os grifos]

...

IX. MEDIDA LIMINAR

...

Com efeito, como discorrido nas linhas anteriores, ficou demonstrada a natureza jurídica
remuneratória do abono de permanência e, por via de consequência, o cabimento de sua
inclusão na base de cálculo da LPA, estando satisfeito o requisito da probabilidade do direito.

No tocante ao perigo de dano, cumpre ressaltar que a autoridade coatora já determinou a
baixa/arquivamento do processo n. 5001130-98.2019.4.02.5005, ou seja, a fase de
cumprimento de sentença se encontra na iminência de ser encerrada, com o arquivamento
definitivo dos autos, o que poderá acarretar grave prejuízos financeiros ao Impetrante.

Impõe-se, desse modo, seja concedida a medida liminar para suspensão do ato praticado pela
autoridade coatora até o julgamento definitivo do presente mandamus, ante o preenchimento
dos pressupostos específicos para sua concessão.

...

A decisão impugnada tem o seguinte teor:

Destaca o autor que, de modo equivocado, não foram incluídas as rubricas que se referem ao
auxílio alimentação (R$ 458,00) e ao abono de permanência (R$ 655,71).

Entrementes, a sentença proferida foi cristalina:

"Da mesma forma, a licença-prêmio não gozada, convertida em pecúnia deve ter como base
de cálculo, segundo a própria previsão legal, "a remuneração do cargo efetivo", que, segundo
o art. 41 da Lei 8.112/90, "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei", o que não inclui o auxílio-alimentação,
parcela que não integrará nem mesmo os proventos de aposentadoria do servidor público,
porquanto possui natureza meramente indenizatória.

Uma interpretação contrária importaria em tratamento não isonômico entre os agentes
públicos que gozam suas licenças-prêmios e aqueles que preferem convertê-las em pecúnia."

Em relação ao abono de permanência, é pacífica a jurisprudência no sentido de não integrar a
base de cálculo da licença prêmio não gozada, por constituir verba indenizatória:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DE LICENÇA PRÊMIO
NÃO GOZADA, CONVERTIDA EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO INTEGRA
A REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. EXCLUSÃO. VERBA DE NATUREZA
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INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Trata-se
de agravo de instrumento ante decisão que determinou a exclusão do abono de permanência
na base de cálculo das licenças prêmio não gozadas e não utilizadas em dobro para o cálculo
da aposentadoria do autor. 2. Quanto a rubrica "abono de permanência", esta não possui
caráter permanente, visto que decorre somente de uma situação provisória, não devendo
compor a base de cálculo do valor executado. 3. A licenças prêmio não gozada convertida em
pecúnia tem como base de cálculo, segundo a própria previsão legal, "a remuneração do
cargo efetivo", que, segundo o art. 41 da Lei 8.112/90, "é o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei", o que não inclui o
abono de permanência, parcela que possui natureza meramente indenizatória. 4. O abono de
permanência tem por objetivo recompor o patrimônio do servidor desfalcado pela
contribuição previdenciária, não possuindo caráter remuneratório. É um estímulo ao servidor
público que mesmo tendo completado todas as exigências para se aposentar voluntariamente,
continua a trabalhar. Sendo assim, o abono de permanência não compondo a definição de
vencimentos estabelecida pelo art. 1º, II, da lei nº 8.852/94, não pode ser utilizado como
parcela integrante da remuneração do autor. 5. Precedentes. Agravo de instrumento
improvido.

(TRF-5 - AG: 08017708620184050000 SE, Relator: Desembargador Federal Leonardo
Augusto Nunes Coutinho (Convocado), Data de Julgamento: 15/06/2018, 4ª Turma)

Ante o exposto, indefiro a impugnação autoral (Evento 38, IMPUGNAÇÃO1).

Intime-se. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

A liminar foi deferida noe vento 3.

A União ingressou no feito (evento 7), pugnando pela improcedência do pedido.

O representante do Ministério Público Federal considerou não haver hipótese de sua
intervenção (evento 11).

É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada, ao afirmar que o abono de permanência constitui verba indenizatória,
viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da natureza remuneratória da
verba, como ressaltado pelo impetrante. 

Também o caráter permanente da verba é assente na jurisprudência da Corte Superior.

Confira-se o seguinte acórdão:
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ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE
DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio
não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência
deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste em
prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a
aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da
EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração
"é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei". 4. O abono de permanência é indubitavelmente vantagem
pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico
do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a
aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir
eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da
aposentadoria ela cessará. 5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins
tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp
1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010.
6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do
servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio
indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. 
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1795795 2019.00.31959-9, HERMAN BENJAMIN, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/10/2019)

Uma vez que a decisão impugnada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem-
se por violado o direito líquido e certo do impetrante, devendo ser concedida a segurança.

Pelo exposto, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para acatar a impugnação
aos cálculos apresentada pelo autor.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000764076v2 e do código CRC 76614d97. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:54 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013067-83.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: GERALDO TOSE
ADVOGADO: BRAZ JUNIOR BITENCOURT DELPUPO (OAB ES018110)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE COLATINA

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
A SEGURANÇA para acatar a impugnação aos cálculos apresentada pelo autor, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787344v2 e do código CRC 5e4839d6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:54 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5016626-48.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora impetrante, com pedido de medida liminar contra
decisão do Juiz Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, 3ª Vara Federal de Cachoeiro
de Itapemirim, ora impetrado, que nos autos do processo nº 5000536-
30.2018.4.02.5002 (autos principais) deferiu o pedido de destacamento dos honorários
contratuais, com limitação. Alega o impetrante que atuou como patrono nos autos do Processo
nº 5000536-30.2018.4.02.5002 e que, em observância ao previsto em Contrato de Honorários
firmado com o cliente (EVENTO 102), postulou o destacamento dos honorários advocatícios
contratuais, notadamente aos atrasados, vejamos:

Inobstante, considerando que a previsão contratual, disciplina o pagamento de 30% (trinta
por cento), incidentes sobre os valores atrasados, pugna pelo destacamento dos honorários
advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) da importância que receber,
exclusivamente, a título de atrasados, em benefício da pessoa jurídica, Antônio José Pereira de
Souza Advogados Associados, CNPJ n.o 18.472.843/0001-56.

Determinando este h. Juízo, o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, e
havendo juntada aos autos dos valores referentes aos cálculos das parcelas vencidas, deverá
ser ofertada vista a parte Autora e aos procuradores subscritos, para fins de conferência dos
cálculos.

Aduz que conforme contrato de prestação de serviços foi convencionado entre as partes o
pagamento de verba honorária no montante de 30% incidentes sobre as parcelas vencidas e
mais 30% sobre as 12 parcelas vincendas. Afirma que houve equívoco na decisão do
magistrado que indeferiu o destacamento dos honorários sob os fundamentos de que “o
advogado no exercício do seu ministério privado presta serviço público e exerce função
social (art. 2º, § 1º, da Lei 8.906/94), tendo o dever ético de não se locupletar, por qualquer
forma, à custa do cliente (artigo 34, XX, do Estatuto da Advocacia)” e que, com amparo
Jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários contratuais não
poderiam superar 30% do proveito econômico do litígio.  Informa não haver abuso ou lesão a
seu cliente, visto que através da ação foi concedido o benefício de pensão por morte, logo, a
parte que hoje conta com 46 anos de idade terá um proveito econômico de aproximadamente
R$ 217.494,00, em média, a título de futuras prestações, motivo pelo qual a verba honorária
pactuada entre as partes não se mostra exorbitante. Pugna pela concessão da liminar para: "...
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assegurar a exigibilidade do convencionado no contrato de honorários no que se refere à
percepção dos Honorários de Advogado pactuados, sustando- se os efeitos da parte da R.
Decisão que declarou a suposta nulidade da previsão contratual de 30% das doze parcelas
vincendas, conforme tópico alhures."

A liminar foi deferida pelo MM. 1º Juiz relator desta 1ª TR-ES, em substituição a este 2º juiz
relator, que então se encontrava de férias (evento 7).

É o relatório.

VOTO

1. Competência do Juízo apontado como coator para analisar eventual lesão.

Neste mandado de segurança alegou-se que o Juízo a quo pronunciara de ofício
"uma inexistente nulidade... desprezando a legislação e o direito da parte impetrante aos
honorários pactuados em 30% dos atrasados e das doze prestações, olvidando que a
contratação e pactuação dos honorários é escorreita e legal...". Alegou-se também que o
Juízo a quo teria extrapolado os limites do julgamento do feito; e que o § 4º do artigo 22 da
Lei 8906/94 "...não atribui ao Julgador ônus de pronunciar suposta abusividade ou
desproporcionalidade dos honorários, mas tão somente o ordena (“deve determinar” - sic) o
pagamento diretamente, por dedução."

O § 4º do artigo 22 da Lei 8906/94 trata daquilo que se convencionou designar de
"destacamento" do valor dos honorários contratuais do valor que é devido ao autor da causa, a
ser efetivado quando do cumprimento da sentença condenatória. Ocorre que referido
dispositivo - a partir do qual o impetrante afirma que haveria uma determinação legal ao juízo
a quo de pagar diretamente os honorários ao advogado, uma vez apresentado o contrato - é
inconstitucional. 

Com efeito, a singela prática do "destacamento" do valor de honorários contratuais efetivada,
em sede de execução de sentença contra ente público, pela Justiça Federal, configura um
genuíno processo de execução que nada tem que ver com as partes originárias do
processo. Incorre tal regra em violação ao devido processo legal, visto que instituiu forma
anômala de execução na qual o exequente não foi parte da ação na qual se formou o título
executivo, mediante a inserção, em meio ao cumprimento da sentença, de título alheio ao
objeto da causa. 

Trata-se, em verdade, de execução de verba contratual de advogado (que não é parte...)
efetivada contra o pessoa que o constituiu (autor da ação). Trata-se de relação jurídica distinta
da que foi debatida no processo (distinta da res in iudicium deducta) e que se desenrola entre
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uma pessoa que não foi parte na ação (o advogado, pessoa natural; ou a sociedade de
advogados, pessoa jurídica). 

Enfim, tal "destacamento" do valor devido a título de hononários - que é feito a partir da
subtração de parte do valor total devido ao autor da ação - é um eufemismo que mascara a real
natureza desse procedimento; trata-se de genuína execução de contrato que, se se desenrola
perante juiz federal, é movida perante Juízo incompetente. Contudo, como a jurisprudência
tem por subentendida a regularidade da prática de tal destacamento; e ciente de que se
exprimir meu convencimento sobre o ponto restarei vencido; considero, por medida de
política judiciária, competente o juízo impetrado para efetivar o tal "destacamento".

Por conseguinte, se cabe ao Juiz federal, em sede de execução de sentença, "destacar" a
parcela devida a título de honorários, ele também é competente para analisar a
regularidade desse contrato e o eventual caráter lesivo do mesmo; e também é
competente para, se for o caso, reconhecer a ocorrência de lesão à parte autora. Essa
competência é admitida em vários julgados do TRF da 4ª Região. Cito aqui trecho do voto
proferido pelo relator do julgamento do Agravo n. 5007390-83.2020.4.04.0000, da turma
regional suplementar do Paraná, Des. Fernando Quadros da Silva:

"...  Inexiste violação à regra de competência, na medida em que a parte
submete o contrato de honorários para cumprimento nos autos, sendo dever do
julgador o exame das cláusulas entabuladas entre as partes, considerando a
hipossuficiência do segurado idoso e, especialmente no presente caso, no qual
instaurada ação civil pública em face dos procuradores contratados em razão
da reiterada conduta de contratação em percentuais superiores a 50% (evento 1
- OUT9), havendo relatos, inclusive, de recebimentos de honorários na ordem
de 86% do crédito previdenciário, de natureza eminentemente alimentar.
(...)" (TRF4, AG 5007390-83.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA,
juntado aos autos em 03/07/2020)

A primeira conclusão que aponto é a seguinte: uma vez que o advogado, ou a sociedade de
advogados, que patrocinou a causa efetiva a juntada do contrato de honorários e pede o
"destacamento" do valor ali previsto, o Juízo a que couber processar o cumprimento da
sentença pode e deve reconhecer eventual ocorrência de lesão e, assim, reduzir o montante a
ser "destacado". Por consequência, pelo fato de o juízo impetrado assim ter agido inexiste
qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

2. Percentual a ser destacado relativo às parcelas pretéritas.
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Em Juizados Especiais, havendo fixação de honorários - o que ocorre somente quando o
recorrente resta vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95) - o máximo que se há de fixar em
honorários é 20% sobre o valor da condenação; ou sobre o valor da causa.

Trata-se do percentual previsto na norma que rege os juizados.

Se o INSS fosse condenado em honorários na ação de origem, a sociedade de advogados que
ora impetra este mandado de segurança teria o direito a receber o total de 10% a, no máximo,
20% de honorários. 

Transferindo a questão de tais honorários - os "de sucumbência" - para os que ora analiso - os
"contratuais" - reputo desproporcional que a parte autora, vencedora na ação, tenha que arcar
com mais do que 20% do valor que auferiu para pagar seu advogado. Com efeito,
nas demandas previdenciárias, é comum que a parte autora esteja aguardando o resultado da
demanda ser receber qualquer aposentadoria ou provento, porque é esse exatamente o objeto
da lide. Trata-se, talvez na maior parte dos casos, de autores hipossuficientes economicamente
que, ao vencerem a demanda, tem de arcar com parte dos valores que deveriam ter sido pagos
tempestivamente (se o seu direito houvesse sido reconhecido pela Administração) ao
advogado que patrocinou a causa. Se o mérito do sucesso na demanda pode e deve ser
imputado à ação do advogado, é paradoxal que a parte autora tenha que pagar ao advogado
mais do que o máximo que réu teria pago, se condenado fosse (e muitas vezes não o é, porque
não recorre).

Esse é o meu entendimento pessoal. Mas a jurisprudência consolidou o entendimento de que o
percentual de 30% seria proporcional. Nesse sentido é o entendimento do STJ: 

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD
EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. A abertura da
instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou
dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei
federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar
recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O
CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes. 3.
Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento
da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido
decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de
reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os
riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados
pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante.
5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da
parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do
benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-
se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao
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patamar de 30% da condenação obtida. (REsp 1155200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22-2-2011,
DJe 2-3-2011)

Também nesse sentido é o entendimento do TRF da 4ª Região, fixado em casos nos quais, tais
qual o que ora julgo, o juiz federal que processava o cumprimento da sentença efetivou
limitação no percentual dos honorários contratuais. Eis os julgados: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O
INSS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Independentemente do ajuizamento
de nova demanda, tem o advogado o direito de descontar do valor inscrito em RPV ou
precatório, a parcela relativa aos honorários contratados com seu constituinte, desde que
junte aos autos o contrato antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2.
Merece prosperar em parte a pretensão da agravante, uma vez que a juntada do contrato
de honorários ocorreu em momento anterior à expedição dos alvarás de pagamento. 3. Caso
em que o percentual contratado de 50% excede o limite fixado, configurando lesão contra a
parte hipossuficiente, de modo que o destaque fica limitado ao percentual de 30%, garantindo-
se os direitos do constituinte e patrono discutirem o eventual excesso e/ou remanescente pelas
vias ordinárias próprias - extrajudiciais ou judiciais. 3. Cabível  autorizar o destaque dos
honorários contratuais, limitados ao percentual de 30% (trinta por cento), sem direito à
retenção dos 20% (vinte por cento) remanescentes nos autos. (TRF4, AG 5007390-
83.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO
QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 03/07/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. LIMITAÇÃO.  1. É
razoável a limitação dos honorários contratuais para fins de expedição de requisição de
pagamento ao percentual em até 30%, conforme precedentes desta Corte. 2. Hipótese em que a
limitação se justifica porquanto ultrapassado o limite do percentual de 30% (trinta por cento)
estabelecido como razoável pela jurisprudência, tendo em vista que, na forma como requerida,
ao final, haverá o destaque do valor correspondente a 50% sobre o proveito econômico do
autor.  (TRF4, AG 5028890-79.2018.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE,
juntado aos autos em 28-9-2018)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RETENÇÃO.
LIMITAÇÃO. 1. Conforme o artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, se o advogado fizer juntar aos
autos o seu contrato de honorários antes de se expedir o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. Constatada
desproporção entre o percentual dos honorários e o serviço prestado pelo advogado, de forma
a causar lesão ao constituinte, pode o juiz limitar a reserva pretendida sobre o principal, de
forma a garantir o direito da parte hipossuficiente. 3. Em precedentes, o STJ e este Tribunal 
vem admitindo como válida a reserva de até trinta por cento (30%) do valor do principal para
pagamento dos honorários contratuais ao advogado. 4. Na hipótese de previsão contratual de
pagamento em percentual maior, é possível o destaque até 30% para pagamento direto ao
advogado nos autos do processo, sem prejuízo de que os interessados - constituinte e patrono,
pelas vias próprias - judiciais ou extrajudiciais, busquem seus interesses. 5. Não demonstrada
qualquer situação excepcional ou irregular referente ao contrato de honorários, incide a regra
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geral de não intervenção do Poder Judiciário na remuneração estipulada entre a parte e seu
advogado. Precedente. (TRF4, AG 5021833-10.2018.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator
JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 11-9-2018)

Por questão de política judiciária, adiro ao referido entendimento. 

Por conseguinte, a previsão contratual de pagamento ao advogado de 30% do valor devido ao
autor da ação afigura-se proporcional; ou seja: não lesiva ao outorgante, parte autora da ação.

3.  Caso concreto. Questionamento a respeito de o contrato versar sobre percentual a ser
pago relativo a parcelas vincendas.

O contrato de honorários previa duas parcelas: 

(i) 30% das parcelas vencidas;

(ii) 30% de 12 (doze) parcelas vincendas.

Na decisão atacada por este mandado de segurança, o Juízo a quo autorizou o destaque de
30% das parcelas vencidas. Ou seja: essa parcela da decisão não foi atacada no writ, visto que
não houve qualquer limitação ao que se previa no contrato, nesse pormenor.

A questão é que o Juízo a quo excluiu a possibilidade de se cobrar o percentual sobre parcelas
vincendas. Esse é o objeto deste mandado de segurança.

A esse respeito, a fundamentação da decisão atacada (evento 106 dos autos originários) é a
seguinte:

... A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os honorários contratuais não
podem superar 30% do proveito econômico do litígio:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD
EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. (...) 3.
Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento
da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido
decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de
reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os
riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados
pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante. 5. Ocorre
lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma
contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico
gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula
contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30%
da condenação obtida” (RE Nº 1.155.200 – DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
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A meu ver, as cláusulas que estabelecem o pagamento de valores além do mencionado
percentual padecem de evidente nulidade, motivo pelo qual o contrato em questão há de ser
considerado parcialmente inválido, de forma a não haver chancela do Poder Judiciário a
eventual incompatibilidade do contrato firmado entre o patrono e a parte assistida e o
ordenamento jurídico. 

Como consequência, nenhuma outra quantia será devida a título de honorários advocatícios
contratuais.

Ante o exposto, defiro o destacamento dos honorários contratuais, limitando-o, contudo, a
30% (trinta por cento) dos valores devidos à parte autora e, por via oblíqua, declaro a
nulidade do contrato de honorários advocatícios na parte em que restou estipulado o
pagamento de outros valores além do referido percentual.

O precedente do STJ que o Juízo a quo utilizou em sua decisão como justificativa
para excluir o pagamento de percentual sobre parcelas vincendas é aplicável ao caso
concreto. Afirmo-o com base no relato que há no voto-vista proferido pela Min. Nancy
Andrighi:

"... A autora argumenta que contratou os advogados para ajuizar e acompanhar
ação declaratória cumulada com averbação e pagamento de pensão
previdenciária. No momento de firmar o contrato de honorários, entretanto, os
causídicos teriam se valido da condição humilde da autora e de sua baixa
instrução para estipular seus honorários em quantia equivalente a 50% do
benefício econômico esperado. (...)"

Afere-se que na ação de origem, a autora da ação (Aldenora Borges de Souza) pediu uma
pensão previdenciária (certamente a um ente previdenciário âmbito do RPPS do Distrito
Federal, visto que a ação tramitou perante a Justiça do DF). 

Havia, destarte, valores futuros a receber, já que a ação foi julgada procedente; ou seja:
instituiu-se uma pensão em favor da autora.

Da leitura do voto não se afere qualquer menção a percentual incidente sobre parcelas
vincendas. Ocorre que, não obstante isso, a Ministra que proferiu o voto vencedor (Nancy
Andrighi) reputou adequado o percentual de 30% da verba pretérita. 

Logo, não antevejo ilegalidade em a decisão do Juízo a quo ter excluído a possibilidade de os
honorários incidirem sobre parcelas a vencer.

Para além disso, tal entendimento está de acordo com a súmula 111 do STJ, cujo teor é o
seguinte:  Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença.
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Decerto que essa súmula refere a casos nos quais houve condenação do INSS; ou seja, refere
a honorários de sucumbência, e não a honorários contratuais. Não obstante isso,
seria paradoxal que, tendo o autor obtido sucesso na causa contra o INSS e a consequente
obtenção de um benefício previdenciário, não haja condenação do réu a pagar honorários
incidentes sobre parcelas vincendas; mas haja a possibilidade de executar-se, contra o autor,
honorários (contratuais) sobre parcelas vincendas.

Assim é que a inclusão das doze prestações vincendas nos honorários contratuais, no presente
caso, importa em superação do limite admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (30% da
condenação). 

Pelo exposto, não afiro qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo a quo e atacada
neste mandado de segurança.

5. Conclusão.

Revogo a liminar. Denego a segurança e julgo improcedente o pedido formulado neste
mandado de segurança.

Sem honorários. Custas pelo impetrante.

Voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.
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RECURSO CÍVEL Nº 0028790-85.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE LUIZ PIRES (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO DO RÉU
PROVIDO EM PARTE. DER REAFIRMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, através do
reconhecimento de período como tendo sido laborado mediante exposição a agentes nocivos
que prejudiquem a saúde ou a integridade física (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91).

A sentença condenou o INSS a “(i) averbar como tempo de serviço especial os períodos de
atividades da parte autora, de 01.06.1988 a 15.08.1990, 16.09.1990 a 15.11.1991, 09.01.1993
a 11.01.1994 e de 25.05.1994 a 12.01.1996; e (ii) lhe conceder o benefício de Aposentadoria
por Tempo de Contribuição Proporcional, com DIB na data do requerimento
administrativo (DER: 21.12.2015), bem como pagar o valor das prestações vencidas, não
atingidas pela prescrição quinquenal.”.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“DA FALTA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O reconhecimento dos períodos de 01.06.1988 a 15.08.1990, 16.09.1990 a 15.11.1991,
09.01.1993 a 11.01.1994 e de 25.05.1994 a 12.01.1996 como tempo de atividade especial
implicam um acréscimo de 2 anos e 5 meses no tempo de contribuição do autor. A
complementação no curso do processo das contribuições recolhidas a menor acrescem 13
meses. Na via administrativa havia sido apurado o total de 28 anos, 11 meses e 08 dias.
Apurou-se ainda à época que, para concessão da aposentadoria proporcional, o autor
precisaria de 33 anos, 03 meses e 24 dias de tempo de contribuição. Ocorre que, mesmo com o
somatório dos períodos reconhecidos em sentença, o recorrido não atinge o tempo de
contribuição mínimo para concessão do benefício da DER. Dessa forma, o recorrido não
preenche cumulativamente os requisitos exigidos para a concessão do benefício pleiteado,
merecendo reforma a sentença.

DO INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS: Caso não seja acolhido o requerimento acima,
passa-se a tratar da data de início dos efeitos financeiros do benefício. A r. sentença condenou
o INSS a conceder o benefício de aposentadoria desde a data o requerimento administrativo
(DER - ).
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Entretanto, o acréscimo do tempo de contribuição ocasionado pelo reconhecimento dos
períodos de 01.06.1988 a 15.08.1990, 16.09.1990 a 15.11.1991, 09.01.1993 a 11.01.1994 e de
25.05.1994 a 12.01.1996 como tempo especial só ocorreu em razão de documentos novos
juntados judicialmente. De fato, o processo administrativo juntado aos autos comprova que os
PPP's que possibilitaram o enquadramento dos períodos discriminados acima só foram
juntados judicialmente. Na via administrativa, o recorrido se limitou a juntar a CTPS para
comprovação da atividade especial e nada mais. Corroborando a juntada apenas na via
judicial dos PPP's, verifica-se que todos os PPP's foram emitidos após o requerimento
administrativo formulado no ano de 2015 (v. Evento 32). períodos de 01.06.1988 a 15.08.1990
e de 16.09.1990 a 15.11.1991 - PPP fls. 226/227 - emissão 21/05/2018; período de 09.01.1993
a 11.01.1994 e de 25.05.1994 a 12.01.1996 - PPP fls. 224/226 - emissão 07/06/2018. Coem
efeito, em sede administrativa o autor não juntou todos os documentos necessários para que o
INSS pudesse reconhecer a especialidade dos períodos em questão, tanto que em sede judicial
apresentou novos documentos e o próprio magistrado ressalvou que a anotação apenas do
vínculo na CTPS não era suficiente para avaliar a profissão de motorista como especial.
Desse modo, o reconhecimento especial da atividade questionada pelo autor, devido à
deficiência na apresentação da documentação necessária para tal reconhecimento, somente foi
possível em juízo, motivo pelo qual os efeitos financeiros da aposentadoria concedida
judicialmente somente podem defluir a partir da sentença. O mesmo se aplica à inclusão no
tempo de contribuição do recorrido dos períodos de 10/2008 a 04/2009 e de 06/2009 a
11/2009, uma vez que a complementação das contribuições só foi feita judicialmente. O fato da
contribuição complementar poder ser exigida a qualquer tempo não significa que sua
utilização seja retroativa, de modo que seus efeitos previdenciários devem ser contados a
partir do efetivo pagamento e não desde o requerimento formulado mais de quatro anos antes
da complementação. Nesse contexto, a DIB da aposentadoria em questão deve ser fixada a
partir da prolação da sentença (06/02/2020), sob pena inclusive de imputar ao INSS um ônus
que não deu causa - pagamento de correção e juros moratórios sobre parcelas atrasadas sem
ter dado causa a mora. III – DOS REQUERIMENTOS: PELO EXPOSTO, requer o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS digne-se Egrégia Turma, julgar IMPROCEDENTE o pedido
de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. Caso
não seja esse o entendimento, considerando que o recorrido atinge tempo de contribuição
mínimo para concessão do benefício, requer que a DIB seja fixada na data da prolação da
sentença (06/02/2020).”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“Na ação em tela, objetiva a parte autora a condenação do INSS a averbar tempo de serviço
especial e contribuições vertidas na qualidade de segurado contribuinte individual entre 2008
e 2016, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição requerida em
âmbito administrativo em 21.12.2015.

Fundamenta a sua pretensão aduzindo ter desempenhado atividades prejudiciais à saúde, na
função como motorista, nos períodos, a saber:

- 16.11.1972 a 23.12.1972; 20.03.1974 a 17.09.1974; 04.02.1975 a 12.09.1977; 01.09.1977 a
11.03.1979; 01.09.1979 a 15.11.1981; 14.01.1982 a 01.02.1988; 01.06.1988 a 15.08.1990;
16.09.1990 a 15.11.1991; 03.01.1992 a 01.04.1992; 01.07.1992 a 02.09.1992; 09.01.1993 a
11.01.1994; 25.05.1994 a 31.01.1996; 13.01.1996 a 16.05.1996; 02.01.1997 a 01.07.1998;
01.03.2002 a 30.11.2002; 02.12.2002 a 11.07.2003; 30.05.2005 a 29.01.2008.
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Em conformidade com as decisões anteriores, todos os períodos supra, salvo de 16.11.1972 a
23.12.1972 e de 20.03.1974 a 17.09.1974, constam no CNIS. Por outro lado, muito embora os
períodos de 16.11.1972 a 23.12.1972 e 20.03.1974 a 17.09.1974 não estejam registrados no
CNIS, ambos foram computados (comum) no tempo de contribuição da parte autora.

Assim, a controvérsia no caso cinge-se à comprovação das especialidades dos períodos de
16.11.1972 a 23.12.1972; 20.03.1974 a 17.09.1974; 04.02.1975 a 12.09.1977; 01.09.1977 a
11.03.1979; 01.09.1979 a 15.11.1981; 14.01.1982 a 01.02.1988; 01.06.1988 a 15.08.1990;
16.09.1990 a 15.11.1991; 03.01.1992 a 01.04.1992; 01.07.1992 a 02.09.1992; 09.01.1993 a
11.01.1994; 25.05.1994 a 31.01.1996; 13.01.1996 a 16.05.1996; 02.01.1997 a 01.07.1998;
01.03.2002 a 30.11.2002; 02.12.2002 a 11.07.2003; 30.05.2005 a 29.01.2008, bem como na
possibilidade de cômputo dos recolhimentos efetuados pela parte autora, na categoria de
segurado contribuinte individual entre 2008 e 2016.

No que tange ao alegado labor especial exercido na função de “motorista”, nos termos da
fundamentação proferida na decisão gerada no evento 46,  os únicos períodos passíveis de
enquadramento como tempo de serviço especial, são: 01.06.1988 a 15.08.1990, 16.09.1990 a
15.11.1991, 09.01.1993 a 11.01.1994 e de 25.05.1994 a 12.01.1996.

Isso porque, referente à parte dos períodos indicados como especiais pelo Autor, não há
documentação nos autos informando, ao menos, a função exercida, visto que tampouco fora
juntada cópia de CTPS com as respectivas anotações de contrato de trabalho.

Como exemplo: os lapsos de 16.11.1972 a 23.12.1972; 20.03.1974 a 17.09.1974; 04.02.1975 a
12.09.1977; 01.09.1977 a 11.03.1979; 01.09.1979 a 15.11.1981; 03.01.1992 a 01.04.1992;
01.07.1992 a 02.09.1992; e 30.05.2005 a 29.01.2008.

Não obstante na CTPS indicar a função exercida pelo Autor, como motorista em empresa de
supermercados, no período de 14.01.1982 a 01.02.1988, como já manifestado nas decisões
retro, nada especifica acerca do tipo de veículo conduzido à época, situação que inviabiliza o
enquadramento na categoria profissional.

É certo que o tempo trabalhado na atividade de motorista até a edição da Lei 9.032/1995, ou
seja, até 28.4.1995 pode ser reconhecido como especial por simples presunção legal, prevista
no item 2.4.4 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64.

Todavia, não é qualquer atividade de “motorista” que é passível de enquadramento como
especial, visto que o item 2.4.4 é expresso em informar as atividades de motorista de bonde,
ônibus ou de caminhão, ou seja, na condução de veículos pesados, hipótese não demonstrada
nos autos.

Já para os lapsos de 01.06.1988 a 15.08.1990 e 16.09.1990 a 15.11.1991, o PPP (evento 32)
indica a função exercida de motorista de ônibus, exposto a ruído de 81,8 dB(A); portanto,
cabível o seu enquadramento como especial (categoria profissional e exposição a ruído acima
do limite de tolerância - Decreto nº 53.831/64).

No período de 09.01.1993 a 11.01.1994 (Viação Tabuazeiro/Alvorada Sul América de
Turismo), o PPP (evento 32) informa a função exercida pelo Autor como motorista de ônibus,
exposto a ruído de 81,7 dB(A); logo, cabível o seu enquadramento como especial (categoria
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profissional e exposição a ruído acima do limite de tolerância - Decreto nº 53.831/64).

Relativo ao período de 25.05.1994 a 31.01.1996, o PPP mais recente apresentado aos autos
(evento 32) indica que a parte autora exerceu a função de motorista até 12.01.1996 (No CNIS,
ele aparece com data de última remuneração em 'janeiro de 1996' e na CTPS a data de saída
consta em 12.01.2016; de modo que ele deve ser reconhecido até essa data), exposto a ruído
de 81,7 dB(A); portanto, também cabível o enquadramento como especial (categoria
profissional até 28.04.1995 e exposição a ruído acima do limite de tolerância - Decreto nº
53.831/64).

No período de 13.01.1996 a 16.05.1996, conforme PPP, o autor exerceu a função de motorista,
exposto a ruído de 80 dB(A), ou seja, dentro do limite de tolerância previsto na legislação. 

Já no lapso de 02.12.2002 a 11.07.2003, o PPP emitido pela Viação Praia e Sol
Ltda. indica exposição do autor (função de motorista) a ruído de 83,4 dB(A), ou seja, inferior
ao limite de tolerância previsto na legislação para a época. Ademais, o laudo técnico
apresentado informa exposição a tal agente na intensidade de 78,8 dB(A) e traz em sua
conclusão que o trabalhador “não esteve exposto a agentes nocivos com potencialidade de
causar danos à saúde e à integridade física”, sendo sugestivo a aposentadoria normal (doc.
15, ev. 14, OUT12).

Logo, não reconheço a natureza especial desse período.

Relativos aos períodos de 02.01.1997 a 01.07.1998, 01.03.2002 a 30.11.2002, o único
documento apresentado foi a CTPS.

Conforme legislação previdenciárias, a partir de 29.4.1995 a nocividade da atividade deixou
de ser presumida de forma absoluta, passando a prova do exercício de atividade sob condições
especiais ser mediante a apresentação de um dos formulários, denominados SB-40, DSS 8030
ou DIRBEN 8030, no qual fossem demonstrados pelo segurado o enquadramento em alguma
das hipóteses definidas exemplificativamente em regulamentos, de atividades prejudiciais à
saúde ou à integridade física, não sendo necessária a apresentação de laudo técnico.

Após 5.3.1997, passou a ser exigida a apresentação de formulário emitido pela empresa,
baseado em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (art. 58, § 1º da Lei 8.213/91).

No caso, não havendo documentação apta a comprovar as especialidades das atividades nos
períodos de 02.01.1997 a 01.07.1998, 01.03.2002 a 30.11.2002, inviável o seu reconhecimento
como tempo de serviço especial.

Nesses termos, apenas reconheço como tempo de serviço especial os períodos de 01.06.1988
a 15.08.1990, 16.09.1990 a 15.11.1991, 09.01.1993 a 11.01.1994 e de 25.05.1994 a
12.01.1996, que convertidos em tempo comum (art. 70 do Decreto 3.048/99) acrescentam
apenas 2 anos e 5 meses ao tempo de contribuição apurado pelo INSS na DER.

Em relação às contribuições vertidas na qualidade de contribuinte individual, verifica-se que
tais foram reconhecidas pelo Autor pela forma simplificada, sob a alíquota de 11%, razão pela
qual não foram consideradas no cálculo de tempo de contribuição feito pelo INSS.
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O artigo 21, da Lei 8.212/91 em seu parágrafo 2º, inciso I, dispõe que no caso de opção pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de
contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de 11%
(onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso
II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado e do
segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do inciso II deste parágrafo; 

Já o seu § 3o, estabelece que: “o segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste
artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da
aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição
a que se refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a
contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da
diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento), acrescido dos juros moratórios
de que trata o § 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Essa contribuição complementar, por sua vez, pode ser exigida a qualquer tempo (§ 5º do art.
21, Lei 8.212/91).

No evento 80, a parte autora comprovou que efetuou a complementação das contribuições
relativas as competências de 10/2008 a 04/2009 e 06/2009 a 11/2009.

Dessa forma, diante da tabela constante na decisão do evento 65, infere-se que somando o
tempo especial convertido em tempo comum (01.06.1988 a 15.08.1990, 16.09.1990 a
15.11.1991, 09.01.1993 a 11.01.1994 e de 25.05.1994 a 12.01.1996), o período no qual houve
o complemento das contribuições na condição de contribuinte individual (10/2008 a
04/2009 e 06/2009 a 11/2009) e o tempo já considerado pelo INSS (28 anos, 11 meses e 8
dias), por certo a parte autora na DER (21.12.2015) atingiu o tempo mínimo de contribuição e
carência para se aposentar por tempo de contribuição proporcional. 

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO (art. 487, I, CPC) para
determinar ao INSS a: (i) averbar como tempo de serviço especial os períodos de atividades
da parte autora, de 01.06.1988 a 15.08.1990, 16.09.1990 a 15.11.1991, 09.01.1993 a
11.01.1994 e de 25.05.1994 a 12.01.1996; e (ii) lhe conceder o benefício de Aposentadoria por
Tempo de Contribuição Proporcional, com DIB na data do requerimento administrativo (DER:
21.12.2015), bem como pagar o valor das prestações vencidas, não atingidas pela prescrição
quinquenal.

Com base em uma cognição exauriente, e tendo em conta a verossimilhança da alegação e o
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à parte autora – visto
que se discute verba de caráter alimentar –, defiro a tutela provisória para determinar ao
INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer ordenada acima (concessão da
aposentadoria), não englobando as parcelas vencidas.”

VOTO
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1. Cálculo do Tempo de Contribuição

Administrativamente alcançou o autor o tempo de contribuição de 28 anos, 11 meses e 08
dias; e apontou que o tempo necessário para a aposentadoria proporcional seria de 33
anos, 3 meses e 24 dias   (Evento - out2, página 14)

Conforme dito pelo juízo a quo, pela especialidade deve ser acrescido de 02 anos e 05
meses:

“Nesses termos, apenas reconheço como tempo de serviço especial os períodos de 01.06.1988
a 15.08.1990, 16.09.1990 a 15.11.1991, 09.01.1993 a 11.01.1994 e de 25.05.1994 a
12.01.1996, que convertidos em tempo comum (art. 70 do Decreto 3.048/99) acrescentam
apenas 2 anos e 5 meses ao tempo de contribuição apurado pelo INSS na DER.”

No Evento 80 a parte autora comprovou que efetuou a complementação das contribuições
relativas as competências de 10/2008 a 04/2009 e 06/2009 a 11/2009, que somam 13 meses ao
todo.

Somando todos os períodos, temos até a DER 21/12/15 o tempo total de: 32 anos, 05 meses e
08 dias.

Ocorre que, pela regra da aposentadoria proporcional da EC 20/98, o autor precisaria
cumprir 33 anos, 3 meses e 24 dias   (cf. carta em Evento - out2, página 14).

Faltavam, na DER, 10 contribuições para o autor cumprir.

O autor logrou cumprir mais 10 contribuições APÓS a referida DER (após 21/12/15), como
se infere do extrato do CNIS que consta em evento16-out14, página 16 (sequencia 24).

A última dessas 10 contribuições se deu relativa à competência 09/2016 e foi paga em
9/1/2017.
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Logo, fixo a DIB do benefício (reafirmada) no dia do cumprimento do requisito que
faltavam ou seja, em 9/1/17.

2.  Efeitos financeiros.

A TNU tem jurisprudência consolidada no sentido de que, em se tratando de revisão judicial
de valor de benefício, o termo inicial dos efeitos financeiros devem retroceder à data de início
do benefício (DIB). Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA
DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE
DOCUMENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DESTA TNU. SÚMULA 33/TNU. INCIDENTE
CONHECIDO E PROVIDO. (TNU. PEDILEF n. 0504183-
57.2016.4.05.8200. Data da publicação 28/11/2018)

Ocorre que, no caso concreto, é impossível fixar os efeitos financeiros em tal modo.

Assim ocorre porque houve reafirmação da DER.

A DER originária deu-se em 2015. O benefício não era devido naquela DER (2015). O INSS
não estava constituído em mora na DER aqui reafirmada (9/1/17).

Em suma: tal julgado da TNU NÃO se aplica ao caso.

Logo, os efeitos financeiros devem incidir a partir da DATA DA CITAÇÃO, que é o momento
em que se deu a constituição em mora.

CONCLUSÃO

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para, mantendo a concessão do
benefício concedido na sentença, fixar a sua DIB no dia 09/01/2017; e de fixar o termo
inicial dos efeitos financeiros a partir da data da citação do INSS. 

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755967v7 e do código CRC dc2183c1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0028790-85.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE LUIZ PIRES (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755969v3 e do código CRC 18a6f740. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003489-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SEBASTIAO CARRARETO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto para reconhecer como
especiais períodos não analisados na sentença.

Alega o embargante que, somando-se a idade da Parte Autora na DER em
25/02//2016 (53 anos, 10 meses e 24 dias) com o tempo de contribuição apurado no acórdão
(41 anos, 03 meses e 23 dias) tem-se um total de 95,2 pontos, suficiente para implementar o
requisito da Aposentadoria por Tempo de Contribuição por Pontos 85/95. Conclui que o
acórdão é omisso, pois não especifica a maneira como será calculada a aposentadoria por
tempo de contribuição concedida, sustentando, ainda, o direito ao benefício mais vantajoso.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA
NÃO INCIDÊNCIA DE FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DO
BENEFÍCIO. OMISSÃO RECONHECIDA.

O acórdão embargado apurou tempo de contribuição de 41 anos, 3 meses e 23
dias na DER (25/02/2016). O autor nasceu em 01/04/1962, contando com 53 anos de idade na
DER, pelo que faz jus à não incidência do fator previdenciário no cálculo de seu benefício,
conforme art. 29-C, I, da Lei 8.213/91.

Com efeito, o autor somava 95 pontos na DER, considerando que, a teor do
parágrafo 1º do referido dispositivo, devem ser somadas as frações em meses completos de
tempo de contribuição e idade.

Considerando que o direito ao melhor benefício não depende de requerimento
específico do segurado, é de se reconhecer a omissão apontada.
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Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, reconhecer também o direito à
não incidência do fator previdenciário no cálculo do benefício do autor.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762801v5 e do código CRC 83357338. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003489-67.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SEBASTIAO CARRARETO (AUTOR)
ADVOGADO: GISELLE CUNHA LOUVEM (OAB ES017233)
ADVOGADO: TATIANA DE BARROS NOGUEIRA OLIVEIRA (OAB ES020665)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão
reconhecida, reconhecer também o direito à não incidência do fator previdenciário no cálculo
do benefício do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787313v2 e do código CRC d8104351. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003145-49.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO ROBERTO NORBIATO (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural); e também através do reconhecimento de período como tendo sido
laborado mediante exposição a agentes nocivos que prejudiquem a saúde ou a integridade
física (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a “implantar o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme prevista no artigo
201, §7º, I, da CF/88, a favor da parte autora (art. 16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra
do fator previdenciário acaso seja mais vantajosa do que a regra 85/95, considerando o
tempo total de 42 anos, 06 meses e 24 dias....". O juízo a quo fixou a DIB em 14/08/2018.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

“II - MÉRITO RECURSAL DO INDEVIDO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE
ESPECIAL NO CASO CONCRETO 

No caso em análise, a Perícia Médica da Autarquia NÃO enquadrou todos os períodos
reconhecidos em sentença como trabalhado em atividade especial. O inconformismo da
autarquia diz respeito aos períodos de 01/ 07/1997 a 25/06/2001, 01/10/2001 a 28/07/2004,
10/01/2005 a 13/03/2010 e de 28/05/2014 a 30/12/2016. No que concerne ao agente nocivo
RUÍDO, a jurisprudência dominante no âmbito do STJ é de que a regulação do tempo de
serviço do segurado dá-se por meio da legislação vigente à época em que o serviço foi
prestado, sendo imperioso que, durante a vigência do Decreto nº 2.172/1997 - 05/03/1997 a
18.11.2003 -, seja considerado como tempo de serviço especial apenas aquele realizado além
do limite de 90 dB de poluição sonoro previsto no referido ato normativo. O Autor NÃO
apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho. Nos períodos de
01/07/1997 a 25/06/2001 e de 01/10/2001 a 28/07/2004, os PPP's juntados na via
administrativa informavam exposição dentro do limite de tolerância. Em relação ao período de
10/01/2005 a 13/03/2010, o PPP apresentado judicialmente às fls. 43/45 (Parte 1) é diverso do
apresentado na via administrativa (fls. 06/08 Parte 2), tendo inclusive sido emitido em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 196



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 78/552

5003145-49.2019.4.02.5002 500000756595 .V4 JESXGBB51459© JES7027

14/12/2018 e, portanto, após o requerimento administrativo. O PPP juntado ao processo
administrativo informa que no período o ruído não foi mensurado e não informou a existência
de responsável pelos registros ambientais. De outro lado, porém, o PPP juntado ao presente
feito (evento 1) informa a concentração do agente nocivo ruído em 95,3 dB(A) e informa a
existência de responsável pelos registros ambientais . Trata-se de documento novo, cuja
utilização só deve surtir efeitos a partir da citação da autarquia e não desde a DER. Desse
modo, existe grande divergência entre o documento apresentado no processo administrativo e
o documento apresentado no presente processo judicial. Diante da divergência apontada, o
PPP não pode fundamentar o enquadramento do período como atividade especial, eis que a
empregadora emitiu dois documentos com informações completamente divergentes. É cediço
que o PPP deve estar amparado em laudo técnico de condições ambientais do trabalho
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, devendo o laudo
ser elaborado com observância das Normas Reguladoras editadas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e demais orientações expedidas pelo Ministério da Previdência Social.
Será dispensada a apresentação do LTCAT pelo segurado se o PPP contiver os elementos
básicos constitutivos do laudo técnico. No entanto, no caso em análise, os PPP´s apresentados
pelo autor apresentam grande divergência e não informam que os dados constantes no PPP
foram extraídos do laudo técnico. O § 3º do artigo 58 da Lei nº 8.213/91 e o § 5º do artigo 66
do Decreto nº 2.172/97 preveem penalidade à empresa que não mantiver laudo técnico
atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho, ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo.
Por fim, na remota hipótese do PPP de fls. 43/45 ser considerado como documento suficiente
para comprovar a atividade desempenhada pelo autor, trata-se de documento novo, cuja
utilização só deve surtir efeitos a partir da citação da autarquia e não desde a DER. POR SUA
VEZ, AINDA QUE NÃO EXISTISSE TAL DISCUSSÃO, para os períodos posteriores a
18/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO 01 da
FUNDACENTRO) e NÃO INFORMADO O NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO - NEN,
o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite legal.

[...] O PPP apresentado comprova que a não observância à técnica correta de medição,
vejamos:

[...] Pelo menos após 2003, qualquer outro padrão para aferição de ruído que não seja o NEN
contraria a legislação previdenciária. Há, na verdade, IMPEDITIVO LEGAL de atribuir
caráter especial a períodos laborados sem a apresentação dos elementos que demonstre Níveis
de Exposição Normalizados acima de 85dB(A).

[...] Por tudo quanto acima demonstrado, a simples medição por dosimetria/decibelímetro
informada nos PPP’s/LTCAT(s) é insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária
porque não for calculado/informado o Nível de Exposição Normalizado – NEN. Importa
destacar que há 18 anos (desde outubro/2001) as regras para aferição de ruído – para fins
previdenciários – foram ALTERADAS, exigindo-se desde 2001 apresentação de
HISTOGRAMA e, a partir de 19/11/2003, a medição do Nível de Exposição Normatizado –
NEN, então NADA JUSTIFICA A INOBSERVÂNCIA da legislação previdenciária, quer pelo
Poder Executivo, quer pelo Poder Judiciário. Portanto, não há direito ao enquadramento
pretendido, NÃO se configurando atividade especial nos períodos vertentes, NÃO podendo
prosperar a pretensão exordial.
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[...] II.b - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PREVIAMENTE FIXADA - AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. Na sentença que julgou procedente a ação, o
juízo de piso deferiu tutela de urgência, determinando o cumprimento da obrigação de fazer
em 30 dias corridos, sob pena de multa diária de R$500,00. É licito dizer que, com tamanha
proteção dada exclusivamente à parte autora, esta passa a ter mais interesse no
descumprimento do que no objeto principal de seu pedido. Não se vê no processo a mesma
preocupação com a proteção do ente público. Se o juízo prolator da decisão imagina que, com
isto, irá limitar demandas futuras, está muito enganado. Na verdade, a desigualdade de
tratamento que o juízo de primeira instância vem dispensando às partes vai atrair um enorme
número de aventureiros para demandar medidas tão vantajosas. Apesar de todo o zelo no
cumprimento das determinações judiciais, o Juízo dá tratamento incompatível com a postura
adotada pela autarquia federal, que sabidamente é cumpridora de suas obrigações, dentre elas
aquelas que emanam das decisões do Poder Judiciário. O que se defende é a injustiça na
fixação de multa diária já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não
fosse digno de confiança e consideração. Por certo, o INSS, como qualquer outro ente público,
não poderia validamente estar isento das sanções referentes ao cumprimento de determinação
judicial, sob pena de estar imune, igualmente, de qualquer observância ao seu conteúdo, o que
seria absurdo. Contudo, as circunstâncias que justificam a fixação de astreintes sem prévia
recalcitrância do devedor diferenciam-se para entes públicos e privados, em virtude das
peculiaridades de cada qual e, in casu, não se encontram presentes quaisquer dos
pressupostos legais. Primeiramente porque as astreintes, como medida caracterizadora de
sanção contra devedor impontual, não pode ser banalizada como instrumento essencial à
determinação judicial. Esta, por si só, já é cogente, tornando-se cabível a utilização de outros
meios coercitivos apenas no caso de mora injustificável, a denotar a abstenção dolosa ao
cumprimento.

A multa deve ser fixada como forma de demover o devedor recalcitrante na sua obstinação em
não dar cumprimento à decisão judicial. Assim, como dizer da existência de tal situação
subjetiva, quando sequer lhe foi dada a oportunidade de implementar a determinação
autonomamente? Presumir-se a recalcitrância, antes mesmo de a própria decisão ser
descumprida, já é, em si, uma incoerência. Fazê-lo contra ente público é de todo incabível.
Consoante Ministro JORGE SCARTEZZINI: “ainda que presente o justificado receio de
ineficácia do provimento final, deve ser ponderado que, tendo em vista a condição do Instituto
Segurador (autarquia), este não poderá se furtar ao princípio da legalidade, e numa eventual
ocorrência, existem inúmeros procedimentos judiciais para a efetivação da ordem judicial
determinada.” (REsp 246.701/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 327). Por fim, na remota hipótese de manutenção
das astreintes, deve ser ordenada a redução de seu valor para R$50,00/dia (cinquenta reais),
limitado a, no máximo, R$1.000,00 (mil reais), quantia razoável e proporcional,
principalmente em se tratando de Fazenda Pública. II.c - DA CORREÇÃO MONETÁRIA. O
juízo a quo fixou o IPCA-E como índice de correção monetária, contrariando o que restou
assentado no Tema 810 do STF (RE nº 870.947/SE com repercussão geral) c/c Tema n° 905 do
STJ (Recursos Especiais nos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG), que determinam a
incidência do INPC."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“Do caso dos autos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 196



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 80/552

5003145-49.2019.4.02.5002 500000756595 .V4 JESXGBB51459© JES7027

Inicialmente, verifico que o INSS já reconheceu o caráter especial dos períodos de 03/01/1994
a 31/12/1996, 18/11/2003 a 28/07/2004 e 01/10/2010 a 30/08/2013, não cabendo controvérsia
quanto a tais intervalos (doc. 19 do evento 14).

Em relação aos demais períodos, há registro nos PPPs de que o autor trabalhou exposto a
ruído de intensidade superior ao limite previsto na legislação, de forma habitual e não
intermitente, nos seguintes intervalos: 01/04/1980 a 26/02/1984, 03/01/1994 a 31/12/1996,
01/07/1997 a 25/06/2001, 01/10/2001 a 28/07/2004, 10/01/2005 a 13/03/2010, 01/10/2010 a
18/10/2013, 28/05/2014 a 30/12/2016 (doc. 19 do evento 14). Assim, reconheço a
especialidade dos intervalos.

Assim, após contagem do tempo especial ora reconhecido somado à atividade especial que
havia sido reconhecida administrativamente, vê-se que o demandante não faz jus à
aposentadoria especial, consoante tabela abaixo:

[...] Em relação à contagem dos tempos de serviço constantes da CTPS e CNIS, considerando-
se os de atividade comum somados com o de atividade especial ora reconhecido, devidamente
convertido nos moldes legais acima expostos, vê-se que o demandante faz jus à concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que detem tempo de contribuição
suficiente, conforme informado na planilha em anexo.

[...] Em face de tal constatação, há que se reconhecer o direito do autor ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição.

III - DISPOSITIVO

Do exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição integral, conforme prevista no artigo 201, §7º, I, da CF/88, a favor da parte
autora (art. 16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra do fator previdenciário acaso seja mais
vantajosa do que a regra 85/95, considerando o tempo total de 42 anos, 06 meses e 24
dias. Fixo a DIB em 14/08/2018 e a DIP na data de hoje.

Concedo a tutela provisória de urgência, devendo o benefício de aposentadoria ser
implantado e comprovada sua implantação no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da
intimação desta Sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais).

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Os juros de
mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97.”

VOTO
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Atividade Especial – Agente Nocivo Ruído

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).

A exigibilidade de memória escrita das medições de ruído só começou em 11/10/2001, por
força do art. 173, III, da Instrução Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001.
Antes disso nenhum ato normativo previa exigência de histograma ou de gráfico de medição
de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo.

Percebe-se que a necessidade de apresentação de histograma foi inserida na regulamentação
antes do perfil profissiográfico previdenciário; que, por sua vez, tornou tal exigência
ultrapassada.
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A instrução do requerimento administrativo objetivando a concessão de aposentadoria
especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a 28/04/1995 e anteriores a
1º/01/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III do artigo 161 da
Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data (1º/01/2004), o documento
exigível passou a ser o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), a ser elaborado pela
empresa “...de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e
cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...” (caput do art.178 da IN
nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP relativo a períodos
anteriores a 1º/01/2004.  Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a
1º/01/04), a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou
outro documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art.
161 da IN 20/2007 do INSS, cujas redações reproduzo a seguir: “IV - para períodos
laborados a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o
Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de
que trata o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico
Previdenciário), contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003,
serão dispensados os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral – necessidade de
apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz sentido exigir
histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Caso concreto: períodos:

1) 01/07/1997 a 25/06/2001 – PPP (Evento 14 – procadm1, página 49)

Apresenta intensidade de ruído 90 dB(A), que não ultrapassa o Limite de Tolerância, assim,
não é especial.

2) 01/10/2001 a 28/07/2004– PPP (Evento 14 – procadm1, página 53)

Apresenta intensidade de ruído 90 dB(A), que não ultrapassa o Limite de Tolerância até
18/11/2003. Assim, não é especial o período de 01/10/2001 a 18/11/2003, merecendo
prosperar o recurso nesse ponto

O autor laborou durante esse período na empresa “Ocidental Granitos e Mármores LTDA” e
apresentou LTCAT que confirma o uso da NR 15 como método de avalição, em consonância
com o Tema 174 da TNU (Evento 38 – out3, página 5). Dessa forma é especial o período de
19/11/2003 a 28/07/2004.

3) 10/01/2005 a 13/03/2010 – PPP (Evento 14 – procadm1, página 50/52)
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O PPP apresentado na via administrativa apresenta a exposição do autor ao agente nocivo
ruído, sem, contudo, conter a intensidade dessa exposição. Laborou o autor na função de
“serrador” na empresa “Rocha Forte Marmores e Granitos Ltda Me”. Alega o INSS que o
novo PPP apresentado em via judicial (Evento 1 – out10, páginas 4/5) não pode ser utilizado,
pois, pelo fato de trazer a intensidade, e também o responsável pelos registros ambientais,
apresenta fato novo do apresentado na via administrativa. Embora o PPP apresentado quando
do requerimento administrativo esteja incompleto, não foi dada nenhuma oportunidade para
que o autor trouxesse novo PPP com a correção de tais erros.

Assim, o novo PPP (Evento 1 – out10, páginas 4/5) é apto a ser utilizado para a comprovação
da atividade especial. Vale ressaltar que conforme a Súmula 68 da TNU é possível a utilização
de laudo extemporâneo.

Esse PPP apresenta ruído de intensidade 95,3 dB(A) e técnica “AudioDosimetro DOS 500”.
Apresentou ainda LTCAT’s que confirmam a utilização da NR 15 como técnica de medição
de intensidade, em conformidade com o Tema 174 da TNU (Evento 1 – out12, página 15 e
Evento 38 – out5, página 6).

Dessa forma é especial o período de 10/01/2005 a 13/03/2010

4) 28/05/2014 a 30/12/2016 – PPP (Evento 14 – procadm1, página 57)

Apresenta ruído de intensidade 94,07 dB(A). Laborava o autor na função “serrador” na
empresa “Calegram Granitos e Marmores Ltda – EPP”. Não consta no PPP, nem no LTCAT
(Evento 38 – out5, páginas 9/10) a técnica utilizada para a aferição da intensidade do agente
nocivo ruído. Assim, esse período não é especial.

Do Cálculo do Tempo de Contribuição

A sentença apurou 42 anos,6 meses e 24 dias.

Mesmo considerando comuns os períodos acima referidos (01/10/2001 a 18/11/2003 e
de 28/05/2014 a 30/12/2016), o autor ultrapassou os 35 anos necessários à concessão do
benefício de aposentadoria.

Logo, mantenho a antecipação de tutela concedida na sentença.

Quando da execução, deverá ser recalculado o tempo de contribuição, excluindo-se o
acréscimo imputado pela sentença aos dois períodos acima indicados (01/10/2001 a
18/11/2003 e de 28/05/2014 a 30/12/2016).

Da correção monetária
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O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. 

Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver a
incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento desses
embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet transcreveu a
conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947 em 20/09/2017;
(ii) não houve modulação dos efeitos.

Da multa para cumprimento da medida antecipatória da tutela

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii)
ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como
(iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85%
desse valor.
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Não faz sentido a pretensão de limitar o valor da multa a montante máximo, eis que sua
incidência diária garante a proporcionalidade entre o valor final e a gravidade de eventual
conduta omissiva do INSS.

CONCLUSÃO

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, para: (i) considerar COMUNS os
períodos de: 01/10/2001 a 18/11/2003 e 28/05/2014 a 30/12/2016; (ii) fixar o INPC como
índice de correção monetária das parcelas em atraso; e (iii) reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do
art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000756595v4 e do código CRC bf33fae5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003145-49.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO ROBERTO NORBIATO (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000756596v3 e do código CRC 111b7dc1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 0038916-97.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NATALINA DA PENHA HERTEL MIRANDA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência (evento
115) interposto pela parte autora em face do acórdão (evento 92), que deu parcial provimento
ao recurso inominado do INSS para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o
INSS a averbar como especiais os períodos de trabalho de 02/01/1990 a 23/07/1990 e de
01/08/1990 a 28/04/1995, revogando a medida antecipatória da tutela.

Os autos retornam a esta Turma Recursal por força da decisão do Juiz Gestor
(evento 106), a fim de se adequar o acórdão à tese fixada pela Turma Nacional de
Uniformização no julgamento do Tema 205 (trânsito em julgado em 26/05/2020; questão
submetida a julgamento: Saber se é possível o enquadramento de atividade como especial
por exposição a agentes biológicos, quando os serviços prestados não são aqueles descritos
no Anexo IV do Decreto 3.048/99): a) para reconhecimento da natureza especial de tempo
laborado em exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma
das atividades arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente
exemplificativo; b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de
exposição a microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em
medida denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era
superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia,
se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema
211/TNU).

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. TESES FIXADAS
PELA TNU NO JULGAMENTO DOS TEMAS 205 E 211. RECURSO
INOMINADO DO INSS DESPROVIDO.
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A TNU, no julgamento do Tema 211 (trânsito em julgado em 12/02/2020) já
fixara a seguinte tese: Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes
biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo
com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do
serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

O acórdão considerou o seguinte:

Até 29/04/1995, data em que entrou em vigência a Lei 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas,
quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos
decretos nº 53.831/64 ou 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum
dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam
ser comprovados por quaisquer meios.

Ocorre que, com a vigência da referida lei, passou a ser necessária a presença do agente
físico, químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as
chamadas condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais
possível o reconhecimento da especialidade do vínculo apenas pelo enquadramento por
categoria profissional, não sendo mais, nesta parte, aproveitáveis os anexos dos decretos
supramencionados.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo Decreto
4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS
TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de
doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro,
vacinas e outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;

f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, resta evidente que não basta trabalhar em estabelecimento de saúde
para que o tempo de trabalho seja considerado especial; é necessário que o trabalho seja “em
contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
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materiais contaminados.” É evidente que nem todo o trabalho desempenhado em hospitais ou
postos de saúde se dá com esse paciente que sofra de patologia infectocontagiosa.

Nada há no PPP ou no LTCAT que indique o trabalho específico com pacientes portadores de
doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.

Como antes referido, não se pode prestigiar a interpretação que dê ensejo a uma conclusão
indicativa de que todo trabalhador que atue em hospitais ou postos de saúde (porque nestes
locais haverá, via de regra, presença de vírus, fungos e bactérias) fará jus à aposentadoria
especial. Tal interpretação é equivocada pelo critério restritivo contido no próprio
regulamento da Previdência Social que, nesse ponto, parece ter se inspirado na dicção do
anexo 14 da NR-15.

Para além disso, o PPP informa que havia uso de EPI eficaz (evento1-out3, pág.4).

A posição desta 1ª TR-ES é que, no que refere aos agentes biológicos, a existência de EPI
eficaz inviabiliza seja o tempo de trabalho qualificado como especial (v.g.: Recurso
n. 0010787-79.2017.4.02.5051/01).

Quanto aos períodos anteriores a vigência da lei 9.032 de 1995, a eles deve ser concedida a
especialidade por enquadramento profissional: a autora laborava como técnica em
enfermagem no interior de um hospital; logo, tais períodos devem ser qualificados como
especiais.

Sendo assim, a sentença merece ser reformada, sendo somente considerados especiais os
períodos de 02/01/1990 a 23/07/1990 e 01/08/1990 a 28/04/1995.

Como se vê, o acórdão considerou não configurada a hipótese do item 3.01, 'a',
do Decreto 3.048/99 - eis que não comprovado o contato com pacientes portadores de
doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados -, sendo que a
primeira tese fixada no Tema 205 afirma que não é necessário o desenvolvimento de uma das
atividades arroladas nos Decretos de regência. 

Uma vez que o PPP indica exposição a agentes biológicos e que a autora
trabalhava no interior do hospital, impõe-se a adequação do julgado às teses fixadas pela
TNU nos temas 205 e 211, conforme decisão do Juiz Gestor.

Pelo exposto, voto no sentido de proceder à adequação do acórdão (evento 92)
para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS. Condeno o
recorrente vencido em honorários advocatícios de 10% do valor das parcelas em atraso.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000703256v7 e do código CRC bc134d45. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0038916-97.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NATALINA DA PENHA HERTEL MIRANDA (AUTOR)
ADVOGADO: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM (OAB ES027462)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, proceder à
adequação do acórdão (evento 92) para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DO INSS. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios de 10%
do valor das parcelas em atraso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787342v2 e do código CRC f58d1221. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006259-33.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILDA MARIA MORAIS MARCIAL (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. VARRIÇÃO DE RUAS. ATIVIDADE COMUM.
RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, através do
reconhecimento de período como tendo sido laborado mediante exposição a agentes nocivos
que prejudiquem a saúde ou a integridade física (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91).

A sentença condenou o INSS a “averbar como tempo de serviço especial o período
de 3.8.1987 a 28.4.1995, prestado à Prefeitura Municipal de Cariacica.”.

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, a parte autora alegou o que segue:

“[...] Do Sobrestamento do feito Excelência, como se observa, há na presente demanda
matéria de cunho estranho à competência desta especializada, que deve ser apreciada pela
Justiça Especializada do Trabalho. Como se observa, a relação de emprego é o Celetista, com
vínculo da recorrente e a Prefeitura Municipal de Cariacica/ES desde 1987, com lapso
temporal oriundo de uma demissão sem justa causa, reconhecida como nula pelo Agente
empregador, a PMC.

Neste diapasão, o juízo “a quo” entendeu haver dúvidas sobre o instituto lançado, que efetuou
o retorno da Recorrente aos quadros da PMC em 2004. Como já bastante aventado, houve
dúvidas pelo D. Magistrado de piso, se o instituto que se operou foi o de readmissão ou de
reintegração, e ao final, decidiu que houve readmissão, ou seja, matéria exclusiva de cunho
trabalhista, e para o caso de dúvidas, pois a Recorrente jamais entendeu ter se operado a
readmissão, mas sim reintegração, como de fato foi, e, tal controvérsia deve ser apreciada pela
Justiça Especializada do Trabalho, competente para aferir toda matéria de cunho Celetista.
Neste diapasão, ante o iminente prejuízo que a decisão do Exmo. Juízo de Piso de que o
instituo operado foi o da readmissão, a Recorrente impetrou Reclamação Trabalhista, pelo
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Rito sumario, que terá audiência no próximo dia 20, onde requereu que aquela Especializada
declare que o instituo operado foi o da reintegração e seus efeitos. Comprovando de forma
cabal, a Reclamação Trabalhista perpetrada, segue abaixo informações necessárias:

Deste modo, é mister que a sentença proferida seja anulada, e, que o feito seja sobrestado até
julgamento da demanda Trabalhista, por ser da mais LIDIMA JUSTIÇA. Do Recurso Da
Reintegração. Excelência, a Recorrente pugnou pelo reconhecimento de aposentadoria
especial ou conversão do tempo especial em comum, ante ao fato de que labora desde 1987 na
função de gari na Prefeitura de Cariacica. Houve controvérsia em relação ao tempo de pacto
laboral, pois em 1997, a mesma teria sido demitida sem justa causa e ante a irregularidade da
demissão, que a época foram mais de mil demitidos, a Justiça Especializada do Trabalho
determinou a reintegração de diversos e a PMC o fez para os que ainda não tinham
provimento judicial. Neste passo, o Exmo. juiz de piso consignou em sentença que:

[...] Data venia, observasse que a sentença do E Juízo de piso se precipitou em grave dano à
Recorrente. A bem da verdade, a controvérsia levantada pelo juízo de piso, de reintegração ou
readmissão, não pode existir, uma vez que, são de fato institutos diversos com efeitos
diferentes. No caso, na sentença de piso, o D. Magistrado prolator afirmou que “Ademais,
diversos documentos da prefeitura fazem referência à “readmissão” (NOVA CONTRATAÇÃO)
e, não reintegração.”. Grifamos.

[...] Pois bem Excelência, vejamos que a demissão fora considerada NULA, tendo sido
REVOGADA, com a Recorrente retornando as suas atividades normais, não havendo assim
nenhum lapso temporal de contrato rescindido. INCONTROVERSO então que, com a prova
dos autos sendo robusta, de que de fato a Recorrente fora REINTREGARADA e não
readmitida, se faz necessário apenas aferir os efeitos. Inclusive, não há que se falar em
readmissão, mesmo porque, na época, em 2004, já não era permitido, por norma
constitucional, a contratação nos moldes ocorridos, celetista, sem concurso público. Vejamos
que o doc. apresentado pela PMC, de evento 27, identificado como CI (comunicação interna),
de nº1564/04, está gravado de forma clara como a luz solar, se trata de ‘REINTREGRADOS”,
em cuja relação se encontra o nome da Recorrente. Nota-se ainda que tal CI foi encaminhada
pelo então Secretário Municipal de Administração, Orly Rocha, ao Sr. Joílson Antônio da
Silva, Diretor da Divisão de Pessoal, doc. de 28/06/2004. Temos ainda o doc. de evento 46,
denominado Of. SEMEC Nº 0589/04 de 29/07/2004 onde o Sra. Lourdes Bernadete Assis
Zanon, apresenta RELAÇÃO DE REINTEGRADOS, onde consta o nome da Recorrente.

Repita-se Excelência, documentos que INFORMAM A RELAÇÃO DE REINTEGRADOS E
NÃO READMITIDOS. Já a Decreto da Prefeitura, 065/2004, deixa consignado de forma clara
como a luz solar que a “DEMISSÃO FOI ILEGAL.” O mesmo decreto realmente fala em
readmissão, mas trata-se de ERRO GROSSEIRO, pois não poderia admitir ninguém por
decreto, por total impedimento da norma constitucional COM EFICÁCIA PLENA E
APLICABILIDADE DIRETA, IMEDIATA E INTEGRAL, e no mais, também fala o decreto, os
que “AINDA NÃO FORAM REINTEGRADOS”. Ainda, no currículo funcional fornecido pela
PMC, evento 46, está gravado de forma clara que a Recorrente fora reintegrada, inclusive se
vê que se trata de reintegração JUDICIAL. Neste diapasão, a PMC sofreu revés na justiça
Especializada do Trabalho, que determinou a reintegração. Os documentos já acostados aos
autos, reclamações, sentenças e precatório paradigmas, demonstram de forma clara como a
luz solar que as demissões foram consideradas nulas e os servidores reintegrados. A
Recorrente, pessoa humilde, Gari, iletrada não pode sofrer prejuízos gerados por desmandos
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administrativos praticados por gestores, data venia, mal intencionados, como no presente
caso, o que se comprova com matéria veiculada à época de que o então prefeito tinha a
intenção de contratar 2000 funcionários, sendo esta a fonte primordial para anular as
demissões em massa, matéria também já acostada aos autos. Em sentença proferida nos autos
da reclamatória de nº 1253/98, o dr. Marcelo Tolomei Teixeira, afirmou, em 15/10/1998, que
“a sentença deve ser uma resposta, ou seja, uma decisão que harmonize o melhor possível com
a jurisprudência anterior e ao mesmo tempo a atualize (justifique) conforme a moral politica
da comunidade. Ora, é preciso no caso em tela coibir de maneira forte a imoralidade política
que se observa pelas ilações supra. É PRECISO FAZER JUSTIÇA REINTEGRANDO A
AUTORA”. Grifamos. Vejamos que o Exmo. Juiz firmou em sua sentença que “É PRECISO
FAZER JUSTIÇA REINTEGRANDO A AUTORA”. Frisa-se ainda que a sentença fixou a
“REINTEGRAÇÃO COM OS SEUS EFEITOS”. Por fim, no decreto 65/2004, onde a PMC
renunciou aos prazos Trabalhistas, reintegrando os que ainda se encontravam em demanda,
afirmou que “considerando ainda, que o decreto versou em alegações infundadas, provocando
uma enorme demanda judicial, causando enormes prejuízos aos cofres públicos, pois a
maioria dos servidores foram reintegrados judicialmente, o município está sendo condenado a
pagar salários, custas honorários, multas, produtividade de procuradores, precatórias,
etc.”Neste mesmo diapasão, o certidão de tempo de contribuição fornecida pela PMC,
também consigna de forma clara como a luz solar que a Recorrente estar a laborar desde
03/08/1987 até a presente data. Grifamos. Desta forma, em análise minuciosa de vários
documentos inseridos nos autos pela PMC, está informado de forma clara como a luz solar
que a Recorrente manteve contrato de trabalho de forma ininterrupta de 03/08/1987 até
atualmente, ante ao fato de que se encontra laborando na mesma função. Necessário
consignar ainda Excelência, que a norma vem proteger o cidadão, que seria facilmente
abatido por administradores mal-intencionados na busca de salvaguardar os seus
apaniguados em prejuízo de terceiros injustiçados, daí a previsão legal quando da
reintegração. Vejamos que a norma não faz distinção se a reintegração fora administrativa ou
judicial, mesmo porque, más administrações não podem gerar prejuízos aos servidores, ou
seja, os servidores não podem ser usados tal como, data venia, “azeitona em boca de
banguela”. Desta forma Excelência, o que se sabe é que houve a reintegração, o que no caso
concreto não há dúvidas, seja pela ficha financeira, pela CTPS, pela PPP, pelo Currículo
funcional, pelos comunicados internos, todas se reportando se trata de reintegração e que se
trata do mesmo contrato de trabalho, de 03/08/1987 até a presente data, 09/01/2020. Neste
sentido, em alinhamento a tese aqui esposada, vejamos o registrado no voto do Exmo. Min.
Herman Benjamin no Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1372643 RJ: [...]

Portanto Excelência, o instituto jurídico ocorrido, foi o da reintegração, pois, se fossemos
falar em readmissão, estaríamos falando em novo contrato, e novo contrato não seria possível
sem o devido processo legal, qual seja, concurso público, ante ao impedimento legal previsto
em nossa Carta Magna. De outro lado, há nos autos diversos documentos se reportando a
reintegração. Diante deste quadro, é mister o controle incidental de legalidade, para caso a
Prefeitura tivesse efetuado a readmissão, com tal decreto sendo declarado nulo, e reconhecida
a reintegração, com todos os seus efeitos. Portanto, é necessário que que esta E. Turma
Recursal reconheça que houve reintegração, reformando a sentença de 1º Grau determinado
que o período de 9.2.1997 e 30.6.2004 seja contado, juntamente com os demais, para efeito de
aposentadoria por tempo e contribuição.
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[...] Da Conversão Em Comum Do Tempo Especial Excelência, em sentença fora reconhecido
o tempo especial entre 3.8.1987 a 28.4.1995, mesmo estando a laborar na função de gari
durante todo pacto laboral, diga-se, até a presente data. Tal pleito se deu porque a legislação
pertinente à época entendia que a aposentaria especial se dava pelo enquadramento por
atividade laboral, no caso, GARI.

O Exmo Juizo de piso afirmou em sentença, como sustentação do indeferimento dos demais
períodos, que “No entanto, de acordo com as próprias descrições das atividades e demais
informações do PPP e LTCAT, reputo ser inviável o reconhecimento como especial do período
posterior. Pelas atribuições informadas no laudo técnico, a parte autora trabalhava em
ambientes internos na limpeza e coleta de lixo urbano de Secretarias e fazia uso permanente
de EPIs na atividade”. Grifamos. Data venia, este tema merece reforma ante a primazia da
realidade e ante as provas acostadas aos autos. Vejamos que a PPP juntada aos autos, data
venia, nos reporta informações diversas das firmadas em sentença. A PPP deixa claro que a
Recorrente, desde sempre, de 1987 até a presente data, desenvolve a atividade de GARI com
coleta de resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviço de saúde, conservação de área
pública, etc. A mesma PPP demonstra de forma clara como a luz solar que a EPI não é Eficaz,
repita-se Excelência, “que a EPI não é eficaz”. Registrasse ainda, que em sentença, o R juízo
de piso afirmou que a LTCAT e a PPP teria aferido que “No entanto, de acordo com as
próprias descrições das atividades e demais informações do PPP e LTCAT, reputo ser inviável
o reconhecimento como especial do período posterior. Pelas atribuições informadas no laudo
técnico, a parte autora trabalhava em ambientes internos na limpeza e coleta de lixo urbano
de Secretarias e fazia uso permanente de EPIs na atividade”. Grifamos.

ata venia, as informações prestadas pela LCAT e PPP não se unem com a informação
consignada em sentença. Neste sentido, a LTCAT de evento 37, 2, consigna de forma clara
que: “COM EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE; RISCO POR EXPOSIÇÃO
HABITUAL E INTERMITENTE; RSICO POR CONTATO DIRETO; RISCO DE AFECÇÕES A
SAÚDE;” Neste mesmo LTCAT deixa consignado que o Grau de Insalubridade é máximo,
40%. O Perfil Profissiográfico Previdenciário, acostado aos autos, está consignado que a
atividade se da “EM ÁREAS PUBLICAS COM COLETA DE RESÍDUO DOMICILIARES E
DE SERVIÇO DE SAÚDE”, ou seja, de resíduos hospitalares. Portanto Excelência, vejamos
que se extrai da PPP e da LTCAT que a exposição era habitual em lugares públicos, incluídos
resíduos domiciliares e de saúde.

A bem da verdade, não se pode confundir GARI com auxiliar de serviços de limpeza que atua
internamente nos setores administrativos dos órgãos públicos, pois o Gari ou profissional
conservador de limpeza e vias públicas – trabalha no setor de infraestrutura do município.
Suas atribuições são: a limpeza pública, desde varrimento de ruas, até a coleta de resíduos,
lixo orgânico, lixo reciclável e bota-fora, limpeza das bocas de lobo, campinas e córregos.
Necessário consignar que o pagamento de Insalubridade pode não gerar a aposentadoria
especial, mas no presente caso, não somente a PPP mas a LTCAT são cabais em relação aos
riscos da atividades, exposição ao risco biológico e ineficácia da EPI, informada de forma
clara na PPP. Necessário consignar que o Anexo nº. 14, da Norma Regulamentadora 15 para
Atividades e Operações Insalubres, prevê expressamente que são consideradas atividades ou
operações insalubres as que se desenvolvem com exposição a agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, em que é desnecessária a
discriminação quantitativa, bastando a inspeção no local de trabalho e a constatação da
presença do agente nocivo. Em outras palavras, não importa a quantidade de lixo recolhida
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pelo GARI, mas sim o contato com o agente biológico, e até mesmo químico, existente no
trabalho. Ainda, resta claro como a luz solar que o GARI, tem contato direto com os agentes
nocivos à saúde, podendo ser considerado como agentes biológicos os vírus, as bactérias,
fungos e demais microrganismos e parasitas infectocontagiosos, sendo todos eles inseridos à
atividade de limpeza pública, de remoção de lixo e resíduos sólidos dos garis e coletores de
lixo.

 Nota-se claramente que a atividade desenvolvida pela Recorrente se reporta a recolhimento
de resíduos de toda monta, não tendo como determinar o que vai encontrar pela frente além de
descriminação social. Neste diapasão, demonstrado pela PPP e pela LTCAT que a Recorrente
se encontrava exposta a todos os resíduos informados e ainda, sem qualquer eficácia nos EPIs
fornecidos, quando e se foram fornecidos, sem considerar ainda a exposição ao sol durante
toda a atividade laboral sem que fosse comprovada qualquer fornecimento de protetor solar.
Portanto, em relação ao período de conversão, ficou demonstrado que a Recorrente laborou
todo lapso temporal contratual com a PMC como Gari, com Grau Máximo de insalubridade,
40%, com EPI ineficaz, com exposição de risco habitual, em todo pacto laboral, mesmo
porque como gari, laborou em limpezas de via pública e coleta de resíduos sólidos
domiciliares e de saúde e não em áreas internas da PMC, sendo tal reconhecimento de
exposição de risco à saúde em todo lapso temporal, da mais LIDIMA JUSTIÇA."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“Como será demonstrado, a sentença recorrida deverá ser reformada, conquanto não
observou a legislação aplicável ao caso concreto, especialmente, no que diz respeito aos
requisitos necessários para que o tempo de serviço do segurado autor fosse convertido de
especial para comum, o se passa a demonstrar. A legislação previdenciária entende como
agentes biológicos bactérias, fungos, protozoários, parasitas, vírus e outros seres vivos que
sejam capazes de causar doenças ou lesões em diversos graus em seres humanos. A
contaminação pode se dar através da pele, mucosas e fluidos corporais, considerando que os
agentes biológicos potencialmente patogênicos podem ser transmitidos pelo ar, água, solo,
alimentos ou outros seres vivos contaminados.

[...] Assim, como no caso dos autos a parte-autora não comprovou o desempenho de atividade
laborativa com exposição habitual e permanente a agentes biológicos. Além disso, a sentença
objurgada não levou em conta o fato de que o segurado autor desempenhou suas atividades
laborativas devidamente protegido por EPIs, o que permite inferir que a sentença deverá ser
reformada.”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“Na ação em tela, a parte autora requer a condenação do INSS a conceder benefício de
aposentadoria especial e subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição,
mediante o reconhecimento como especial da atividade exercida, na função de gari, na
Prefeitura Municipal de Cariacica durante o período de 3.8.1987 até os dias atuais.

DER: 28.02.2018 – NB 185.557.948-8
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O tempo de contribuição computado pelo INSS até DER, sem enquadramento de alguma
atividade especial, foi de 23 anos, 4 meses e 10 dias.

A autora, por sua vez, afirma ter desempenhado atividades, na função como gari, na
Prefeitura Municipal de Cariacica durante todo o período entre 3.8.1987 e 28.2.2018 e que
essa atividade deve ser considerada como especial em razão da sua exposição a agentes
biológicos nocivos à saúde.

Além da necessidade de comprovação do alegado tempo de serviço especial no período de
3.8.1987 a 28.2.2018 (DER), outra questão que se tornou imprescindível de ser comprovada
também diz respeito à possibilidade em computar no tempo de contribuição da parte autora o
período entre 9.2.1997 e 30.6.2004, em que houve a sua demissão sem justa causa e posterior
readmissão na Prefeitura de Cariacica.

A autora sustenta que através da documentação acostada aos autos pela Prefeitura Municipal
de Cariacica, restou incontroverso que houve a sua demissão sem justa causa no ano de
1997; entretanto, fica da mesma forma incontroverso que houve a sua reintegração por meio
de Reclamação Trabalhista tomada sob o nº. 0125300-35.1998.5.17.0004, cuja sentença foi
proferida em 15.10.1998, ou seja, a sua demissão sem justa causa em 1997 foi declarada nula
pela Justiça Especializada do Trabalho, de modo que todo o período de atividade de 3.8.1987
até DER deve ser computado no seu tempo de contribuição.

A citada Reclamatória Trabalhista, de nº. 0125300-35.1998.5.17.0004, não fora apresentada
aos autos.

Segundo informações da autora na peça juntada no evento 58, PET2, apesar de seus esforços
em obter a cópia da referida ação e ao diligenciar junto ao setor de arquivos do TRT fora
informada que a ‘reclamatória’ a qual o seu patrono lhe forneceu o número e também,
noticiada pela Prefeitura, fazia referência à terceira pessoa, também demitida à época.
Finalizando, assim, que não teve sucesso na obtenção da Reclamatória Trabalhista que
determinou a sua reintegração no serviço junto à Prefeitura Municipal de Cariacica.

Apesar do CNIS, do PPP e da declaração de tempo de contribuição constar registro da
atividade da autora, vinculada à Prefeitura Municipal de Cariacica, a partir de 3.8.1987, sem
interrupção, os demais documentos acostados aos autos comprovam que durante o interregno
entre 9.2.1997 a 30.6.2004 a parte autora não exerceu atividades junto ao órgão público
citado, e não recebeu remunerações ou vantagens pecuniárias.

No contrato de trabalho anotado na CTPS com o citado vínculo (evento 24, doc. 1, fl. 30), com
data de admissão em 3.8.1987, há alusão à ‘página 44’, que nela consta informação de que a
autora fora readmitida a partir de 1.7.2004 através do Decreto 065/2004.

A declaração da Prefeitura Municipal de Cariacica (evento 24, doc. 2, fl. 47) informa que a
autora foi “readmitida pela Municipalidade, no mesmo cargo, função e regime ocupado à
época da demissão”.

No Decreto nº 065/2004 há informação expressa de que houve a readmissão dos servidores,
sem ressarcimento de vencimentos e vantagens pecuniárias.
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Em ofício encaminhado (evento 46, OUT4 e OUT5) foi informado pela Prefeitura de
Cariacica que durante o período de 9.2.1997 (data desligamento  da atividade pelo Decreto
1/1997) a 30.6.2004 (reintegração pelo Decreto 065/2004), não houve atividade funcional da
autora, nem remuneração e recolhimentos, pois no período indicado ela foi demitida.  

Pelos documentos, então, afere-se que a parte autora iniciou suas atividades, na função como
gari, junto à Prefeitura Municipal de Cariacica em 3.8.1987, vindo a ser demitida sem justa
causa em 8.2.1997. Em 1.7.2004 foi readimitida no serviço de acordo com o Decreto nº
065/2004, no qual há informação expressa de readmissão dos servidores, mas sem
ressarcimento de vencimentos e vantagens pecuniárias.

Sabe-se que a reintegração, em tese, pressupõe o pagamento de todas as remunerações do
período em que o servidor esteve fora do serviço público.

Porém, não há provas de que a parte autora foi reintegrada no serviço e de seus efeitos.

As fichas financeiras não evidenciam percepção de remuneração ou vantagens no período de
afastamento da atividade (fevereiro/1997 a julho/2004) e também não há provas nos autos de
que a demissão sem justa causa ocorrida em 8.2.1997 foi declarada nula por decisão judicial
ou administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens.

Não há nos autos cópia de Reclamatória Trabalhista declarando a nulidade do ato
administrativo de demissão da parte autora, com consequente determinação para a
reintegração no cargo. Em outros termos, não se sabe os efeitos decorrentes de eventual
anulação da sua demissão, nos moldes como alegado na inicial.

No CNIS não consta remunerações para o período entre fevereiro/1997 a junho/2004.

Ademais, diversos documentos da prefeitura fazem referência à “readmissão” (nova
contratação) e, não reintegração.

Com efeito, não reconheço para fins previdenciários, o alegado tempo de serviço da parte
autora, prestado à Prefeitura Municipal de Cariacica entre 9.2.1997 e 30.6.2004.

No que tange ao tempo de serviço especial, a autora aduz que no exercício da atividade, na
função como gari, prestada à Prefeitura Municipal de Cariacica esteve exposta a agentes
biológicos nocivos à saúde.

O PPP emitido pela empregadora (evento 1, PPP8) informa que no período de 3.8.1987 a
31.6.2014 não houve avaliações ambientais e para o período posterior à 1.7.2014, até
16.11.2017 (data de emissão), indica exposição da autora a “microrganismos patogênicos”.

A função exercida era de gari e suas atribuições consistiam em coletar resíduos domiciliares,
resíduos sólidos de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação da área
pública; varrer calçada, sarjetas e calçadões.
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O LTCAT juntado evento 37, porém, já descreve as atividades da autora de outra
forma: “executa limpeza dos locais públicos internos das Secretarias por meio de varrições,
coleta de lixo, lavagens, entre outros. Mantém limpeza diária desses locais”, fazendo uso
permanente dos seguintes EPIs: bota PVC, botina com biqueira de composite, luvas de
segurança, óculos de segurança e protetor auditivo.

Não obstante o LTCAT indicar o grau máximo de insalubridade da atividade (40%), nota-se
da análise aos riscos apontados que a exposição da autora aos agentes
biológicos (microrganismos patogênicos) era habitual e intermitente.  

A exposição a agentes biológicos confere ao trabalhador o direito ao cômputo do tempo de
serviço especial, relativamente ao período comprovado, conforme previsão contida nos
Decretos 53.831/64 e 83.080/79 – para aquelas atividades desempenhadas até a entrada em
vigor do Decreto nº 2.172/97-, bem como com base nos agentes indicados nos Decretos
2.172/97 e 3.048/99, sendo inclusive, prescindível o estabelecimento de nível máximo de
tolerância (análise qualitativa) para ser caracterizada a sua nocividade.

Não obstante a atividade de coletor de lixo ou gari não esteja expressamente contemplada nos
róis dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, impende ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores é pacífica em afirmar que o rol de atividades consideradas nocivas, estabelecidas
em regulamento, é meramente exemplificativo, havendo, assim, a possibilidade de se
comprovar a nocividade de uma determinada atividade por outros meios probatórios idôneos,
como exemplo, pelas anotações na CTPS para atividades exercidas até 28.4.1995, por
presunção na categoria profissional. 

Dessa forma, reconheço o tempo de serviço especial da parte autora de 3.8.1987 até
28.4.1995, em razão da função exercida (gari). 

No entanto, de acordo com as próprias descrições das atividades e demais informações do
PPP e LTCAT, reputo ser inviável o reconhecimento como especial do período posterior.  Pelas
atribuições informadas no laudo técnico, a parte autora trabalhava em ambientes internos na
limpeza e coleta de lixo urbano de Secretarias e fazia uso permanente de EPIs na atividade.  

Cabe destacar, ainda, que o mero recebimento de adicional de insalubridade e declaração
emitida pelo empregador informando ser a atividade insalubre, não são suficientes para o
reconhecimento do tempo especial, uma vez que necessária se faz a comprovação da efetiva
exposição a agente nocivo de forma habitual e permanente, não ocasional, nem intermitente (§
3º, do art. 57, Lei 8.213/91), hipótese também não constatada nos autos, visto no LTCAT
constar informação de que a exposição aos agentes biológicos era intermitente.

A conversão do tempo especial aqui reconhecido (3.8.1987 a 28.4.1995) pelo fator de
conversão 0,2 (art. 70 do Decreto 3.048/99), acrescenta 1 ano, 6 meses e 18 dias ao tempo de
contribuição feito administrativamente (23 anos, 4 meses e 10 dias), insuficientes para a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, tampouco para a concessão de
aposentadoria especial.

Dispositivo:
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Pelo exposto, resolvo o mérito, acolhendo em parte o pedido formulado na ação, nos termos
art. 487, I, do CPC, para, refutando expressamente os demais pleitos, condenar o INSS a
averbar como tempo de serviço especial o período de 3.8.1987 a 28.4.1995, prestado à
Prefeitura Municipal de Cariacica.”

VOTO

RECURSO DO INSS

A sentença reconheceu como especial o tempo laborado como GARI de 3/8/87 a 28/4/95,
com base na seguinte fundamentação:

Não obstante a atividade de coletor de lixo ou gari não esteja expressamente contemplada nos
róis dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, impende ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores é pacífica em afirmar que o rol de atividades consideradas nocivas, estabelecidas
em regulamento, é meramente exemplificativo, havendo, assim, a possibilidade de se
comprovar a nocividade de uma determinada atividade por outros meios probatórios idôneos,
como exemplo, pelas anotações na CTPS para atividades exercidas até 28.4.1995, por
presunção na categoria profissional. 

Dessa forma, reconheço o tempo de serviço especial da parte autora de 3.8.1987 até
28.4.1995, em razão da função exercida (gari). 

O recurso do INSS não ataca tal razão de decidir. Apenas faz menção genérica ao
desenvolvimento da legislação sobre aposentadoria especial; à habitualidade e permanência;
ao uso de EPI; à necessidade de se comprovar a exposição aos agentes nocivos etc.

Visto que no recurso do INSS inexiste impugnação específica da razão de decidir que
fundamentou a procedência parcial do pedido, é inviável conhecer do referido recurso.

RECURSO DO AUTOR.

Do período de 09/02/1997 e 30/06/2004

Conforme já dito pelo juízo a quo, como em 01/07/2004 o que houve foi a readmissão da
parte autora ao labor, e, tendo em vista que não houve trabalho exercido nesse período
(09/02/1997 e 30/06/2004) não há como contar como tempo de contribuição nem fazer
qualquer avaliação de especialidade, não merecendo prosperar o recurso do autor nesse ponto.

Da atividade de gari (varrição de ruas).

Labora a autora como “gari” desde 03/08/1987 na Prefeitura Municipal de Cariacica. No que
diz respeito a exposição a agentes nocivos biológicos temos:
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PPP (Evento 24-Procadm2, página 27):

LTCAT (Evento 37-Laudo2):

Os documentos são unânimes em apresentar a exposição da autora, em seu labor, a agentes
biológicos “microrganismos patogênicos”.

Ocorre que a atividade de gari não se confunde com a de coletor de lixo urbano (lixeiro), na
qual o contato com os agentes biológicos é permanente e inerente ao serviço.
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Não há como qualificar como especial o trabalho efetivado como gari. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO - TEMPO ESPECIAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS -
CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS - AUSÊNCIA. As
atividades de limpeza de vias públicas (servente, operário, gari, varredor de ruas) não
implicam, necessariamente, em contato habitual e permanente com agentes biológicos (vírus,
bactérias) e, portanto, não é passível de serem reconhecidas como tempo especial, porque nem
todo resíduo existente nas vias públicas têm natureza infecciosa, capazes de causar danos à
saúde desses trabalhadores. A referência no Código 3.0.1, g, do Decreto n° 2.172/97 à coleta
de lixo não diz respeito aos que fazem limpeza de vias públicas (varredores de ruas), mas aos
que trabalham no recolhimento do lixo urbano (caminhões), manuseando de forma direta esses
resíduos e expostos de forma permanente a agentes biológicos ou a risco de contaminação.
(RCI 2008.72.55.009654-6, Segunda Turma Recursal de SC, Relator Ivori Luís da Silva
Scheffer, julgado em 26/08/2009).

 

CONCLUSÃO

NÃO CONHEÇO do recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. 

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa.
Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil.

Voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso do INSS e de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755779v6 e do código CRC 17cf12fb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006259-33.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NILDA MARIA MORAIS MARCIAL (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO
CONHECER do recurso do INSS e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755780v3 e do código CRC 0b6a15c3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 198

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 104/552

0032434-21.2017.4.02.5055 500000766641 .V6 ASP15470269795© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 0032434-21.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLENALDO SANTANA AMARAL (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO INSS. CÔNJUGE COM RENDA
SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. SEPARAÇÃO
CONSENSUAL COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DO INSS
DESPROVIDO.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.  A sentença condenou o INSS a conceder " Aposentadoria por idade rural, ... com
DIB em 31/07/2017 (data do requerimento administrativo)..."

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] O extrato do CNIS comprova que a esposa do autor sempre foi típica trabalhadora urbano
e aufere renda mensal superior a R$ 2.266,56 a título de aposentadora por idade.

A renda auferida pela esposa do autor afasta a indispensabilidade de trabalho pesqueiro
eventualmente prestado pelo autor, o que descaracterizaria o regime de economia familiar. [...]

Por fim, não se pode olvidar que a aposentadoria por idade dos segurados especiais é
benefício com nítido caráter assistencial, porquanto prescinde de contribuição, por isso sendo
devido apenas àqueles que vivem da atividade pesqueira ou rurícola, e não para pessoas que
cujos membros do grupo familiar possuem rendimentos externos ao trabalho no campo capaz
de custear as despensas do grupo familiar, como é o caso da parte autora, que, por certo,
apenas não contribuiu ao RGPS por imprevidência ou mesmo desídia.

Diante do exposto, o autor não desempenhou atividade pesqueira em regime de economia
familiar no período de carência, razão pela qual a sentença de primeiro grau merece integral
reforma. [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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[...] O pescador artesanal segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).

O autor nasceu em 28/07/1957 (evento 1). Quando requereu a aposentadoria em 31/07/2017,
quando já havia completado 60 anos de idade, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

Quanto ao segundo requisito, a comprovação do tempo de serviço rural depende de início de
prova material (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Para comprovar exercício de pesca artesanal, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: carteira de
pescador profissional com primeiro registro em 19/10/1977 (evento 1); certidão de casamento
ocorrido em 16/12/1978 em que consta sua profissão de pescador (evento 33).

Os documentos são suficientes para formar início de prova material. De acordo com a Súmula
nº 14 da TNU, “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início
de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

O início de prova material precisa ser complementado por prova testemunhal. É a prova
testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição
em torno dos fatos pertinentes ao trabalho da parte autora na pesca.

Foi realizada audiência, oportunidade na qual foram colhidos os depoimentos de três
testemunhas (evento 27), os quais não foram contraditórios ao acervo probatório, tendo sido
convincentes quanto ao efetivo trabalho do autor na atividade de pescador artesanal. As
testemunhas prestaram depoimentos convincentes no sentido de que o autor trabalhou a vida
todo como pescador.

O autor não possui nenhum vínculo empregatício anotado na CTPS, nem registro no sistema
CNIS (evento 1).

A esposa do autor trabalhava como cozinheira em restaurante em Manguinhos (evento 40). Tal
fato não serve, por si só, para descaracterizar a qualidade de segurado especial do autor.

Considero provado que a parte autora exerceu pesca artesanal. A parte autora cumpriu tempo
superior ao da carência da aposentadoria. Faz jus, assim, à aposentadoria por idade. [...]

VOTO

O autor nasceu em 28/07/1957.

Cumpriu o requisito etário em 28/07/2017.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 199



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 106/552

0032434-21.2017.4.02.5055 500000766641 .V6 ASP15470269795© JES7027

Formulou requerimento em 31/07/2017 (período de carência: de 07/2002 a
07/2017).

O autor conseguiu comprovar o exercício de pesca artesanal durante o período
de carência, apresentando documentos capazes de servirem como início de prova material.
Como demonstrado na sentença, o juízo de 1º não questiona o exercício da pesca artesanal.

Questiona o INSS o fato de  a esposa do autor possui vínculos empregatícios
urbanos, além de ser aposentada desde 2015, com renda de aposentadoria superior a 2 salários
mínimos.

A alegação não pode ser acolhida.

Em primeiro lugar, o INSS apenas alegou tal matéria no recurso. A contestação
nada se refere sobre o fato da renda da esposa do autor. Sequer juntou-se, na contestação, o
CNIS da esposa do autor.

Em segundo lugar, nas contrarrazões o autor esclareceu que há separação
consensual desde 2002 (evento55). E comprovou tal fato, visto que juntou o termo de
audiência lavrado no processo do qual resultou tal separação, que tramitou na 1ª vara de
família da Serra (evento33-comp3).

Pelo exposto, MANTENHO a sentença por seus fundamentos.

III. Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção
legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000766641v6 e do código CRC 19a2406e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0032434-21.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLENALDO SANTANA AMARAL (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO MAGNO CALIMAN (OAB ES021886)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788023v2 e do código CRC ce106796. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5024081-98.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NEUSA MARIA DE PAULA PAIXAO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade.

A sentença condenou o INSS a:  "a) computar para todos os fins previdenciários
os períodos de 01/12/2012 a 31/10/2013, 01/12/2013 a 30/09/2014, 01/12/2014 a 31/12/2014,
01/11/2018 a 30/11/2018 e 01/01/2019 a 28/02/2019; b) computar para fins de carência os
períodos de 08/08/2005 a 08/10/2005, 14/09/2008 a 15/10/2008 e 07/02/2012 a 07/04/2012,
de gozo de auxílio-doença." Por fim, julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade.

A parte autora, NEUSA MARIA DE PAULA PAIXAO, interpôs RECURSO
INOMINADO alegando que: (i) não há que se falar em ausência de interesse de agir, pois é
dever do INSS orientar os segurados como devem proceder e quais documentos são
necessários apresentar, ainda mais no presente caso em que o requerimento foi feito por
telefone; (ii) faz jus a averbação do período de atividade rural especial entre 1974 e 1979; (iii)
possui direito à reafirmação da DER.

É o relatório.

 

VOTO

A sentença determinou a extinção sem resolução de mérito do pedido de
averbação do tempo de trabalho rural entre 1974 e 1979, por ausência de interesse de agir.
Isto porque restou comprovado que a autora não apresentou documentos capazes de
comprovar o labor rural em sede de procedimento administrativo. 

Para tanto, a sentença adotou a seguinte fundamentação:

Tempo de atividade rural
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O INSS alegou que, "Como se observa na cópia do processo administrativo presente nos autos,
a autora não apresentou administrativamente os documentos relativos ao alegado período de
trabalho rural, apenas judicialmente. Diante dessa situação, constata-se que a parte autora é
carecedora do direito de ação, por falta de interesse de agir" (evento 5_CONT1). 

Realmente, o processo administrativo não foi instruído com nenhum documento, limitando-se
ao requerimento eletrônico (evento 1_PROCADM7). 

A autora admitiu que não apresentou as documentações necessárias, mas atribuiu a falha à
falta de orientação no momento do requerimento administrativo.

A alegação manifestada pela autora não justifica a omissão em requerer a averbação do
tempo de serviço rural no processo administrativo. Não cabia ao INSS adivinhar que a autora
pretendia averbar tempo de serviço rural para então orientá-la a juntar documentos
pertinentes. 

Considero que a omissão da autora em instruir o processo administrativo com os documentos
exibidos no presente processo judicial visando ao reconhecimento de tempo de atividade rural
se equipara à ausência de prévio requerimento administrativo para efeito de configurar a
ausência de lide.

Sem o prévio requerimento administrativo, o INSS não é provocado a se manifestar sobre a
pretensão do segurado ou do dependente. Nesse caso, o INSS fica sem poder esboçar
concordância ou discordância em relação à pretensão do interessado. Como a pretensão do
interessado não é resistida, não há necessidade de intervenção jurisdicional. É por isso que,
sem prévio requerimento administrativo, falta interesse de agir (por falta de necessidade de
intervenção jurisdicional). Por conseguinte, fica prejudicada a admissibilidade do julgamento
do mérito. Aplica-se o art. 485, VI, do CPC/2015.

Exigir o antecedente requerimento administrativo não importa ofensa ao princípio da
inafastabilidade do acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF). Restrição do acesso à justiça só
haveria se se exigisse a interposição de recuso administrativo em caso de eventual decisão
denegatória. É o prévio exaurimento da via administrativa, com o percurso de todas as suas
instâncias, que não pode condicionar a propositura de ação.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 27/8/2014, deu provimento ao
Recurso Extraordinário 631.240, com repercussão geral, em que o INSS defendia a exigência
de prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para a
concessão de benefício previdenciário:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o
regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a
juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver,
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no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. (...) (STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-
2014)

Por conseguinte, em relação ao pedido de averbação de tempo de atividade rural, o processo
deve ser extinto sem resolução de mérito. 

Apesar da recorrente alegar que não foi orientada pelo atendente do INSS que
tinha que levar documentos para comprovar sua pretensão, não reconheço essa justificativa
como válida, corroborando com o entendimento apresentado na sentença.

A ausência de documentação impede com que a Autarquia Ré consiga analisar a
pretensão do segurado, sendo impossível reconhecer o tempo de labor rural sem os
documentos que demonstrem a existência de um regime de economia familiar.

A análise judicial do pedido em questão implicaria em suprimir a esfera
administrativa, que não teve a oportunidade de analisar corretamente o pedido da recorrente
devido à ausência de documentos. Entendo, portanto, que a sentença deve ser mantida neste
sentido.

Quanto a alegação de que a autora possui direito a reafirmação da DER, verifico
que, assim mesmo, a autora não alcançaria o tempo de carência necessário para a concessão
do benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Isto porque no CNIS há apenas mais
uma única contribuição previdenciária que não foi considerada pelo INSS, referente à
competência 09/2019 (evento 14), que é incapaz de fazer com que a autora adquira o direito
pretendido.

FATO SUPERVENIENTE - EVENTO 48

Houve reconhecimento administrativo de tempo rural entre 13/9/74 e4 5/12/78.

Considerando que a sentença computara 171 contribuições até a DER;
considerando que em agosto o INSS reconheceu, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, o
tempo rural de 13/9/74 a 5/12/78 (evento 48-calc2, de 31/8/20); conclui-se que a autora
ATINGIU tempo superior a 180 contribuições e faz jus à aposentadoria híbrida.

Fixo a DIB na data em que houve o reconhecimento administrativo que
viabilizou o tempo de contribuição necessário, isto é 31/8/20 (data do cálculo do documento
de evento 48-calc2).

Conclusão.
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DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora. para
CONDENAR o réu a conceder APOSENTADORIA HÍBRIDA, com DIB reafirmada em
31/08/2020. 

Antecipo a tutela. INTIME-SE A APSADJ para implantar o benefício no
prazo de 30 dias úteis.

Sem honorários e sem custas.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000752009v5 e do código CRC 3fd25f74. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5024081-98.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: NEUSA MARIA DE PAULA PAIXAO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA TEIXEIRA DIAS (OAB ES023160)
ADVOGADO: LÍVIA HERINGER PEVIDOR DIAS (OAB ES022269)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000824776v2 e do código CRC 71ae399c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001634-13.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CREONICE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. DIARISTA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL DEVIDAMENTE CONFIRMADA POR PROVA
TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

 

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...]

Conforme se observa, a recorrente apresenta no presente feito início de prova material robusta
e eficaz da sua atividade rural pelo período de carência, de acordo com entendimento
consolidado pelo STJ e também pelo TRF-1

[...]

Vale frisar ainda, que a súmula 14 da TNU, já pacificou o entendimento que não se exige a
comprovação de atividade rural equivalente a carência do benefício, vejamos:

SÚMULA 14 “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início
de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. (g.n)

E conforme se pode observar acima, a lista de documentos constituem início de prova material
e possui caráter verissímil, o que joga por terra a declaração sentencial que seriam por
demais parcas as provas juntadas aos autos, e que não constituiriam idôneo início de prova
material da condição de segurado especial.
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Diante dos documentos arrolados e dos fatos narrados através dos relatos idôneos e
verdadeiros presentes nos autos, não há sequer o vislumbre de óbices para a concessão do
benefício pleiteado pela parte autora.

Reitere-se ainda que o recorrente concorda com a aplicação do art. 1-F da lei 9.494/97,
integralmente com alteração da lei 11.960/09, para fins de correção monetária. [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] No presente caso, é de se notar que há início de prova material para comprovar o
exercício de atividade rural em apenas parte do período de carência, vejamos: contrato de
parceria com Nilza da Rocha Ferreira, com validade de 12/01/2005 a 12/01/2010 e firma
reconhecida em 12/01/2005 (evento 10, PROCADM 1, página 18); carteira do Sindicato de
Trabalhadores Rurais comprovando a filiação do companheiro da autora, Osvaldo Rodrigues
da Cruz, em 11/04/2007 (evento 1, OUT 3, página 3); declaração de Nilza da Rocha Ferreira
de que doou terreno para Osvaldo Rodrigues da Cruz em 20/10/2010, com reconhecimento de
firma em 21/10/2010 (evento 1, OUT 3, página 5); Escritura pública de Declaração de União
estável entre a autora e Osvaldo Rodrigues da Cruz, lavrada em 21/10/2010, onde consta que
a autora era lavradora (evento 1, OUT 3, página 7).

Assim, a parte autora, apesar de ter apresentado documento contemporâneo que sirva como
início de prova material do alegado labor rural, este somente é referente ao período de
12/01/2005 a 21/10/2010.

Em sua entrevista rural realizada quando do requerimento administrativo (evento 10,
PROCADM 1, página 25), a autora informou que antes e depois do período em que trabalhou
como meeira de Nilza da Rocha Ferreira, trabalhou como diarista autônomo na lavoura,
dedicando-se exclusivamente à atividade rural, em regime de sobrevivência.

[...] Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo
de exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até
31/12/2010. O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de
contribuições. Todavia, sequer ficou comprovado que o exercício da atividade rural como
diarista autônoma, tendo em vista a ausência de início de prova material desta atividade.

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que trabalha na
roça desde os 10 anos de idade; que a pessoa para quem trabalhou mais tempo, por 9 anos, foi
Nilza da Rocha Ferreira; que já trabalhou para diversas pessoas como diarista e que seu
marido trabalhava na roça, mas atualmente é aposentado.

A primeira testemunha ouvida, Sr. Waldir, afirmou que conheceu a autora há 20 anos e ela já
trabalhava na roça cuidando de gado e plantando café junto com seu marido; que trabalhou
na fazenda vizinha à que a autora trabalhava; que ela trabalhou na roça por uns 17 anos e
saiu quando o marido adoeceu e eles foram morar na propriedade doada por Nilza da Rocha
Ferreira, na Paulista, momento em que a autora parou de trabalhar na roça.
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A segunda testemunha, Sra. Maria, informou que conheceu a autora há 15 anos, quando ela
trabalhava na lavoura de café e de maracujá; que já trabalhou com a autora na propriedade
de Nilza da Rocha Ferreira e que acredita que a autora tenha trabalhado nesta terra por cerca
de 9 anos, com a ajuda de seu marido.

Analisando a documentação juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência,
observo que apesar da confirmação do trabalho rural durante o período 12/01/2005 a
21/10/2010, a parte autora não preencheu a carência necessária para a concessão da
aposentadoria, sendo certo que, ainda que fosse comprovado o exercício da atividade de
diarista, após 01/01/2011 é necessária a contribuição do diarista para que o período
trabalhado possa ser computado como carência.

Além disso, a primeira testemunha ouvida em Juízo afirmou que a autora parou de trabalhar
na roça quando seu marido ficou doente e o casal foi morar na propriedade doada por Nilza
da Rocha Ferreira, o que ocorreu em 21/10/2010, conforme declaração da doadora (evento 1,
OUT 3, página 5), fato que demonstra que não houve o exercício de atividade rural em
período imediatamente anterior ao implemento da idade, em 2013, ou ao requerimento
administrativo, em 2016.

Dessa forma, não há comprovação de cumprimento da carência na data do requerimento, em
25/08/2016.

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (55 anos), mas ainda não possui tempo de serviço/contribuição
suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por
idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições). [...]

VOTO

A autora nasceu em 10/11/1958.

Cumpriu o requisito etário em 10/11/2013.

Formulou requerimento realizado em 25/08/2016 (período de carência: de
08/2001 a 08/2016).

O juízo a quo afirmou que a autora deveria, obrigatoriamente, a partir de 2011,
comprovar efetivamente as contribuições junto ao RGPS. Ocorre que não é desta forma que
os tribunais superiores têm entendido, como é possível ver no julgado que se segue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. A aposentadoria por idade
rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos trabalhadores rurais que comprovem o
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desempenho de atividade rural no período de carência, imediatamente anterior ao implemento
do requisito etário ou anterior ao requerimento administrativo. 2. O labor rural do
trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido pelo segurado especial para fins
previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS como condição para o
reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início de prova material, com
o qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma situação de trabalho
rural como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser ponderada a circunstância
de a parte autora exercer a atividade rural como trabalhadora rural diarista ou boia-fria, o
que conduz a uma flexibilização do início de prova material proporcional à redução da
formalidade das relações campesinas estabelecidas entre os trabalhadores boias-frias e
aqueles que se utilizam da sua mão de obra. 5. Comprovado o preenchimento da carência no
período imediatamente anterior à idade mínima ou ao requerimento administrativo, deve ser
concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. 6. Deliberação sobre índices de
correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a
iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o
andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso,
enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e
vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 7. Determinado o cumprimento
imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, nos
termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil.

(TRF-4 - AC: 50191516320154049999 5019151-63.2015.404.9999, Relator: (Auxilio Salise)
ÉZIO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA TURMA)

 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR
BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL
DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria,
equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no
que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.  2. 
Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que
corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de  
comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural
(REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012). 3. É inegável que o
trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, em qualquer
formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de
razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1762211/PR, Relator: NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
27/11/2018, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2018).
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Diante disso, entende-se que não é necessário que a autora comprove a efetiva
contribuição junto a RGPS para que seja concedido a aposentadoria por idade na qualidade de
segurada especial.

Considera-se que a autora apresentou documentos capazes de servirem como
início de prova material contrato de parceria com Nilza da Rocha Ferreira, com validade de
12/01/2005 a 12/01/2010 e firma reconhecida em 12/01/2005 (evento 10, PROCADM 1,
página 18) e Escritura pública de Declaração de União estável entre a autora e Osvaldo
Rodrigues da Cruz, lavrada em 21/10/2010, onde consta que a autora era lavradora (evento 1,
OUT 3, página 7).

As informações apresentadas por meio da documentação colacionada a este
processo foi devidamente corroborada pelas provas testemunhais que confirmaram que a
autora exerce atividade rural.

Ressalta-se, ainda, que constitui entendimento pacífico da TNU (Súmula 14) de
que não é necessária a apresentação de documentação referente a todo o período de carência.
Dito isso, é possível estender os documentos apresentados podem ser utilizados para estender
o período de carência até a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Sendo assim, resta evidente que a autora faz jus ao benefício pleiteado nesta
demanda, preenchendo os requisitos necessários para a sua concessão, motivo pelo qual a
sentença merece ser reformada.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O recorrente requer a aplicação do art. 1-F da lei 9.494/97, integralmente com
alteração da lei 11.960/09, para fins de correção monetária.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i)
deve haver a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de
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mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção.
Julgado em 22/2/18).

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento
desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet
transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947
em 20/09/2017; (ii) não houve modulação dos efeitos.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o
INSS a conceder à parte autora, o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, a
contar da DER (25/08/2016).

ANTECIPO A TUTELA. Intime-se a APSADJ para restabelecer o
pagamento do benefício em 30 dias. 

Valores pretéritos serão pagos por RPV.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000764831v5 e do código CRC 3c9b3a8b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001634-13.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CREONICE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: WANDERSON FARIAS DE CAMARGOS (OAB MG118237)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787837v2 e do código CRC 7697dabf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001730-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUIZA FLORENTINO DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. CÔNJUGE COM RENDA SUPERIOR A DOIS
SALÁRIOS MÍNIMOS. ATIVIDADE RURAL DISPENSÁVEL À
SUBSISTÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] Sendo certo que trabalho urbano de membro da família não infirma qualidade de
Segurado Especial da Autora, deve ser reformada a r. Sentença para julgar procedente o
pedido inicial, conforme Acórdão 5000578.89.2019.4.02.9999:

"Com efeito, não se exige que os históricos laborais do requerente e de sua cônjuge sejam
exclusivamente campestre. Tampouco é exigida comprovação documental de todo o período de
carência, desde que os documentos apresentados tenham sua eficácia probatória ampliada em
contundente prova testemunhal.

E tal se deu no caso em apreço. As oitivas confirmam o trabalho da parte autora como rural,
em período superior à carência (ev. 2.6 - fls. 20/21)."

Assim sendo, preenchendo a Recorrente os requisitos legais: idade e tempo de carência
exigido faz jus a aposentadoria na qualidade de segurado especial devendo ser reformada a r.
Sentença para julgar procedente o pedido inicial. [...]

VOTO

A autora nasceu em 29/09/1963.
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Cumpriu o requisito etário em 29/09/2018.

Formulou requerimento em 02/10/2018 (período de carência: de 10/2003 a
10/2018).

A recorrente, LUIZA FLORENTINO DOS SANTOS, alega que o trabalho
urbano de membro da família não descaracteriza sua qualidade de segurada especial.

Como demonstrado na sentença, o juízo de 1º grau não questiona o exercício da
atividade rurícola, uma vez que a autora conseguiu comprovar o exercício de atividade
rurícola durante o período de carência, apresentando documentos capazes de servirem como
início de prova material.

Ocorre que o marido da autora possui vários vínculos empregatícios urbanos,
além de ter sido aposentado desde 28/05/2012; e teve vínculos concomitantes com a
aposentadoria. Nesse sentido, transcrevo a seguir parte da fundamentação da sentença:

Todavia, embora haja nos autos início de prova material do exercício da atividade rural, e a
prova testemunhal tenha corroborado as alegações prestadas pela autora em seu depoimento
pessoal, o marido da autora, Adilson Serafim dos Santos, possui diversos vínculos
empregatícios urbanos, sendo que o último vínculo foi com a empresa Unimar Transportes,
pelo qual recebia mais de R$ 2.000,00 mensais, além de ser aposentado por tempo de
contribuição desde 28/05/2012 e receber também, um pouco mais de R$ 1.000,00 mensais de
aposentadoria (evento 10, PET 4). Deste modo, a autora não comprovou que retirava seu
sustento exclusivamente da atividade rural, individualmente ou em regime de economia
familiar.

Nesse aspecto, necessário ressaltar que a opção legislativa ao prever o benefício de
aposentadoria por idade rural, de natureza eminentemente assistencial, com isenção de
contribuições a uma quantidade limitada de indivíduos, foi de assegurar a subsistência do
trabalhador. É que, este, após dedicar toda a sua vida ao pesado labor rural exercido
individualmente ou em regime de economia familiar, que pouco ou nenhum retorno financeiro
traz, e tampouco permite que esse trabalhador verta contribuições à seguridade social, não
teria outra fonte de sustento senão o benefício previdenciário, em virtude das péssimas
condições educacionais e econômicas a que sempre esteve sujeito.

Assim, a parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade rural como
segurada especial, em regime de economia familiar ou mesmo individualmente, não
comprovando o cumprimento da carência na data do requerimento, em 25/02/2015 (evento 1,
END 4, página 5).

É sabido que a existência de vínculo urbano de um dos membros do núcleo
familiar não é capaz de descaracterizar o regime de economia familiar, como já pacificado na
súmula 24 da TNU, o que descaracteriza é o trabalho rural ser dispensável, prescindível.
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Analisando o CNIS do Sr. Adilson Serafim dos Santos, marido da autora, vê-se
que este possui vínculos urbanos durante todo o tempo de carência da autora, além de ter se
aposentado em 2012 e ter continuado trabalhando, de modo que na grande maioria dos meses
seu salário superou o valor de 2 salários mínimos.

Esta 1ª TR-ES já fixou entendimento no sentido de que, em se tratando de
segurado trabalhador rural, o fato de o cônjuge possuir renda superior a 2 salários mínimos
torna o trabalho rural desempenhado desnecessário à subsistência do grupo familiar (Recurso
nº 0000088-93.2012.4.02.5054/01, Julgado em 21/05/2014). Tenho entendimento pessoal
mais restritivo, segundo o qual um benefício previdenciário pago a cônjuge em valor de até
cerca de 1,5 salários mínimos não torna desnecessário o labor rural do outro cônjuge. Não
obstante esse entendimento, passei a seguir a orientação adotada pela 1ª TR-ES no referido
recurso.

A pessoa somente pode ser qualificada como segurada especial se a atividade
rural ou extrativista desempenhada for indispensável para o sustento. Trata-se de critério legal
que decorre do disposto no § 1º do inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91: “§ 1º Entende-se
como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes.”

Em suma: depreende-se, pelo montante mensal recebido pelo cônjuge da autora,
que a atividade rural por ela desempenhada NÃO era exercida com a nota da
indispensabilidade. Ou seja: excluindo-se a receita oriunda do trabalho rural, a subsistência da
família não seria colocada em risco. Portanto, a autora não é segurada especial.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida, posto que a autora não
preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762432v4 e do código CRC 6862ea47. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001730-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUIZA FLORENTINO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787975v2 e do código CRC 79b7c4c6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002410-13.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JANOEL PEREIRA GAIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. DIARISTA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL DEVIDAMENTE CONFIRMADA POR PROVA
TESTEMUNHAL.  DESCONTINUIDADE EM RAZÃO DOS
VÍNCULOS URBANOS NÃO CONFIGURADA. ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] A r. Sentença deve ser reformada porquanto consta dos autos prova documental destacada
pelo Julgador Singular, as quais foram corroboradas por testemunhas quanto ao trabalho
rural, inclusive quando não tinha CTPS assinada, na condição de diarista que em nada
modifica sua qualidade de Segurada Especial fazendo jus a aposentadoria nesta qualidade
[...]

Para a TNU o diarista rural é equiparado ao segurado especial (Agravo
n.0015771722013401350; Pedilef n. 00031967420154013819).

Mesmo entendimento tem o STJ (RESP 1762211/PR, 1ª turma, DJe 07/12/2018).

Portanto, como diarista rural não se exige o recolhimento de contribuições, igualmente ocorre
com o contribuinte individual.

Assim sendo, preenchendo a Recorrente os requisitos legais: idade e tempo de carência
exigido faz jus a aposentadoria na qualidade de segurado especial devendo ser reformada a r.
Sentença para julgar procedente o pedido inicial. [...]

 

A sentença tem a seguinte fundamentação:
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[...] No presente caso, com a finalidade de comprovar o exercício de atividade rural como
diarista, foram juntados aos autos os seguintes documentos: recibo particular de doação de
bem imóvel rural, doado por Mateus Belcemiro dos Santos a Pedro Bercemiro, com data de
12/12/2006 e reconhecimento de firma com data ilegível (Evento 3, COMP2, Página 1); recibo
particular de doação de bem imóvel, doado por Mateus Belcemiro dos Santos para Vanilda
Testzlaff, esposa do autor, com data de 19/10/2010 e reconhecimento de firma em 19/10/2010
(3, Evento 3, COMP2, Página 2); ficha de matrícula escolar de 14/02/2001, na qual o autor se
declarou motosserrista (Evento 18, PROCADM1, Página 8);

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que entre os
vínculos empregatícios constantes na CTPS, trabalhava como trabalhador rural, com café,
pimenta e mamão; que trabalhava como diarista para Capelã e Jair Livramento; que seu
último trabalho foi como diarista de Capelã e saiu há dois meses e está sem trabalhar; que
não conhece Mateus Belcemiro dos Santos; que mora na terra do Pedro Bercemiro há 6 anos e
trabalha na roça como diarista, com banana e mandioca; que Vanilda Testzlaff é esposa do
autor.

A primeira testemunha, João Martins Júnior, informou que conhece o autor há 50 anos; que
ele já trabalhou com o depoente na Cortec e Cavalinho; que na Cortec e na Cavalinho o autor
era  motosserrista; que já trabalhou na roça com o autor como diarista, na roça de Catelã e
Marinho; que quando o autor não estava com CTPS assinada, ele trabalhava como diarista
rural; que o último trabalho do autor foi com Catelã e parou há 3 meses; que Vanilda é esposa
do autor, que ela trabalha em casa; que motosserrista derruba árvore, desgalha e empilha a
madeira.

A segunda testemunha, Aurino Oliveira de Queiroz, por sua vez, alegou que conhece o autor
há 50 anos; que já trabalhou com ele na Cortec e na Cavalinho, que eram motosserrista, que
derrubava árvore, desgalhava, cortava e empilhava madeira; que trabalhou na Rigone
transporte com o autor como motosserrista, há 4 anos; que entre os vínculos da CTPS o autor
trabalhava como diarista ajudante de pedreiro; que o último trabalho do autor foi na roça de
Fernando Capelã, mas não sabe informar quando saiu de lá pela última vez.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que não há início de prova
material referente ao trabalho como diarista nos períodos compreendidos entre os vínculos
constantes na CTPS do autor, tendo em vista que recibo de doação de bem imóvel rural, doado
por Mateus Belcemiro dos Santos a Vanilda Testzlaff, esposa do autor, é um documento
particular e não serve para comprovar o exercício de atividade como diarista, que é o objetivo
do autor nestes autos, e a ficha de matrícula escolar corresponde a uma declaração unilateral
de vontade do autor. Além disso, ainda que tivesse sido comprovado o trabalho como diarista
rural, após 01/01/2011 é necessária a contribuição do diarista para que o período trabalhado
possa ser computado como carência.

Dessa forma, os únicos períodos que podem ser efetivamente computados para efeito de
carência da parte autora e que podem integrar o cálculo de seu tempo de contribuição são os
lançados em sua CTPS que constam, também, no CNIS.

No caso em tela, analisando a contagem administrativa realizada pelo INSS quando do
requerimento administrativo (evento 1, CTEMPSERV 9, página 1), constatamos que o INSS
computou 11 anos, 02 meses e 05 dias de tempo de contribuição, sendo 79 meses de atividade

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 203



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 128/552

5002410-13.2019.4.02.5003 500000770806 .V3 ASP15470269795© ASP15470269795

rural.

Em audiência foi esclarecido pelo autor e pelas testemunhas que alguns vínculos considerados
urbanos pelo INSS, na verdade tinham natureza rural, quais sejam:

- Sertep S.A. Engenharia e Montagem: de 14/12/1983 a 31/12/1983 – motosserrista – 1 mês;

- Cavalinhos Transportes LTDA: de 07/10/1985 a 04/01/1986 e de 01/11/1986 a 09/08/1990 -
ajudante rural, cortava e desgalhava a madeira – 4 meses e 46 meses;

- Quiuqui Mineração: de 19/04/2018 a 11/10/2018, CTPS – operador de motosserra (Evento 1,
CTPS10, Página 6) – motosserrista -  7 meses;

- Jair Catelan: de 24/07/2019 a 24/09/2019 (INSS considerou o mesmo período na linha de
baixo da contagem como rural) - trabalhador rural e mexia com café e maracujá – 3 meses;

Deste modo, estes períodos devem ser somados aos meses de carência rural contabilizados
pelo INSS (79 meses), de forma que chegamos ao total de 140 meses de atividade rural (79
meses de atividade rural reconhecidos pelo INSS + 61 meses referentes aos vínculos acima
reconhecidos como atividade rural pelo Juízo).

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (60 anos), mas ainda não possui tempo de serviço/contribuição
suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por
idade (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições). [...]

VOTO

O autor nasceu em 01/10/1958.

Cumpriu o requisito etário em 01/10/2018.

Formulou o requerimento em 11/12/2018 (período de carência: de 12/2003 a
12/2018).

O juízo a quo afirmou que o autor deveria, obrigatoriamente, a partir de 2011,
comprovar efetivamente as contribuições junto ao RGPS. Ocorre que não é desta forma que
os tribunais superiores têm entendido, como é possível ver no julgado que se segue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. A aposentadoria por idade
rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos trabalhadores rurais que comprovem o
desempenho de atividade rural no período de carência, imediatamente anterior ao implemento
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do requisito etário ou anterior ao requerimento administrativo. 2. O labor rural do
trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido pelo segurado especial para fins
previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS como condição para o
reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início de prova material, com
o qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma situação de trabalho
rural como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser ponderada a circunstância
de a parte autora exercer a atividade rural como trabalhadora rural diarista ou boia-fria, o
que conduz a uma flexibilização do início de prova material proporcional à redução da
formalidade das relações campesinas estabelecidas entre os trabalhadores boias-frias e
aqueles que se utilizam da sua mão de obra. 5. Comprovado o preenchimento da carência no
período imediatamente anterior à idade mínima ou ao requerimento administrativo, deve ser
concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. 6. Deliberação sobre índices de
correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a
iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o
andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso,
enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e
vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 7. Determinado o cumprimento
imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, nos
termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil.

(TRF-4 - AC: 50191516320154049999 5019151-63.2015.404.9999, Relator: (Auxilio Salise)
ÉZIO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR
BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL
DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria,
equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no
que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.  2. 
Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que
corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de  
comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural
(REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012). 3. É inegável que o
trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, em qualquer
formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de
razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1762211/PR, Relator: NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
27/11/2018, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2018).

Diante disso, entende-se que não é necessário que o autor comprove a efetiva
contribuição junto a RGPS para que seja concedida a aposentadoria por idade na qualidade de
segurada especial.
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Considera-se que a CTPS do autor constitui documento apto a servir como
início de prova material do exercício da atividade rural. A existência dos vínculos, nos anos
de 2004 (trabalhador rural braçal), 2007 (trabalhador rural), 2008 (safrista), 2017 (trabalhador
safrista), presentes na CTPS constitui forte indicativo de que o autor exerceu trabalho rural
durante todo o período de carência conforme alegado.

Junto a isso, há documentos que comprovam que a esposa do autor possui
propriedade rural e é trabalhadora rural, indicando que a atividade rurícola era exercida em
regime de economia familiar.

As informações apresentadas por meio da documentação colacionada a este
processo foi devidamente corroborada pelas provas testemunhais que confirmaram que o
autor exerce atividade rural.

Ressalta-se, ainda, que constitui entendimento pacífico da TNU (Súmula 14) de
que não é necessária a apresentação de documentação referente a todo o período de carência.
Dito isso, é possível estender os documentos apresentados podem ser utilizados para estender
o período de carência até a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Além disso, os vínculos urbanos do autor como operador de motosserra e
auxiliar de obras são curtos e incapazes de descaracterizar a qualidade de segurado especial.
A esse respeito, vejamos:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO.  APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. ATIVIDADE
RURÍCOLA COMPROVADA. DESCONTINUIDADE EM RAZÃO DOS VÍNCULOS
URBANOS NÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Atingida a idade mínima exigida e comprovado o exercício da atividade rural em regime de
economia familiar, pelo período exigido em lei, mediante a produção de início de prova
material corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus à aposentadoria rural
por idade.

2. A relação de documentos referida no art. 106 da Lei n.º 8.213/1991 é exemplificativa.
Admitidos, como início de prova material, quaisquer documentos que indiquem, direta ou
indiretamente, o exercício da atividade rural no período controvertido, inclusive em nome de
outros membros do grupo familiar.

3. O exercício, por curto período, de labor urbano intercalado ou concomitante à atividade
rural não descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial.

4. A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada
pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º
8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp
nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018. E os índices oficiais serão os aceitos na jurisprudência,
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quais sejam: a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da
citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009; b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios
serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº 11.960/09, que deu nova
redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE
de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

5. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor das parcelas vencidas, a cargo
do INSS, por força da incidência do artigo 85, §11, do CPC.

6. Considerado o art. 497, do CPC, e o fato de que, em princípio, o presente julgado não está
sujeito a recurso com efeito suspensivo, cabe a determinação de implantação do benefício.

7. Ainda que ausente menção expressa a dispositivos legais, se a matéria suscitada no recurso
foi devidamente examinada pelo Tribunal, está configurado o prequestionamento implícito.
Precedente do STJ.

(TRF4, AC 5012790-25.2018.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO,
juntado aos autos em 08/08/2018).

Sendo assim, resta evidente que o autor faz jus ao benefício pleiteado nesta
demanda, preenchendo os requisitos necessários para a sua concessão, motivo pelo qual a
sentença merece ser reformada.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a
conceder à parte autora, o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, a contar
da DER (11/12/2018).

ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE A APSADJ para implantar o
benefício no prazo de 30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000770806v3 e do código CRC 875bc061. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002410-13.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JANOEL PEREIRA GAIA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787887v2 e do código CRC e4001853. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:45 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 203

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 134/552

5002548-71.2019.4.02.5005 500000770381 .V4 ASP15470269795© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5002548-71.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MILTON HENRIQUE MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. VÍNCULOS URBANOS DE TEMPO CONSIDERÁVEL
EM MEIO AO PERÍODO DE CARÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA HÍBRIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] Percebemos pelo contexto dos períodos declarados que o recorrente sempre trabalhou nas
localidades de Alto Mutum Preto, Zona Rural do Município de Baixo Guandu/ES.

Conforme se constata, o recorrente trabalhou inicialmente na propriedade do seu pai Itelvino
Henrique Moreira entre 25/09/1972 a 27/02/2000 no local denominado Córrego do Mangue,
Alto Mutum Preto, no Município de Baixo Guandu.

Observamos claramente que somente houve interrupção por 1 mês durante o período
informado acima, quando o recorrente trabalhou como vigia entre 01/01/1979 a 23/02/1979.

A pequena descontinuidade do período informado acima não é capaz descaracterizar o longo
tempo de atividade rural desenvolvido pelo recorrente.

Ao contrário do que se depreende da sentença, consta nos autos claro início de prova material
que pode ser consubstanciada pela certidão do cartório de registro de imóveis em que indica o
registro da propriedade em nome do pai do recorrente em 25/09/1972. [...]

A relação de documentos referida no art. 106 da Lei n.º 8.213/1991 é apenas exemplificativa,
sendo admitidos, como início de prova material, quaisquer documentos que indiquem, direta
ou indiretamente, o exercício da atividade rural no período controvertido, inclusive em nome
de outros membros do grupo familiar.
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Também não é difícil notar outros documentos ao longo do período acima transcrito que
indicam claramente a profissão de lavrador do recorrente e o endereço situado na localidade
rural de Alto Mutum Preto, caracterizando elementos suficientes e aptos para comprovar o
aludido trabalho rural e a respectiva condição de segurado especial.

Desta forma, depreende-se dos documentos apresentados que há indícios suficientes para
reconhecimento da condição de segurado especial, pois naquela ocasião o recorrente
trabalhava juntamente com sua família em regime de economia familiar, fato que foi
devidamente comprovado em audiência de instrução.

Todas as testemunhas arroladas em audiência afirmaram claramente que o recorrente sempre
trabalhou na localidade de Alto Mutum Preto, inicialmente com a família em regime de
economia familiar e posteriormente como meeiro na propriedade vizinha de Enedino Cardoso.

Afirmaram ainda que o recorrente nunca deixou o trabalho no campo e que exerceu a
atividade rural desde criança, quando ainda tinha 12 de idade.

Tal questão fica de fácil elucidação quando comparamos o início do registro da propriedade
rural em 1972, quando o recorrente ainda era criança e já trabalha na propriedade dos pais.

Além das testemunhas e dos documentos indicados, o autor apresenta nesta oportunidade
novas provas em nome do pai e demais membros da família, apenas com o intuito de elucidar
um pouco mais o trabalho em regime de economia familiar.

Nos novos documentos consta o seguinte: 1) contrato de parceria agrícola firmado entre o pai
do recorrente e seu filho Devair, com firma reconhecida em 1999, informando a propriedade
rural em Córrego São Vicente, Alto Mutum Preto bem como a profissão de lavrador de
membros da família; 2) Carteira INAMPS do pai do recorrente em 1999 demonstrando a
condição de aposentado rural; 3) declaração de prestação de serviços rurais em 1996 em
nome do irmão do recorrente Adevanildo Henrique Moreira; 4) certidão de nascimento da mãe
do recorrente em 1935 indicando o registro no cartório rural em Alto Mutum Preto.

Portanto, não há dúvidas acerca da condição rural do grupo familiar do recorrente, que
realmente sempre viveram na localidade de Alto Mutum Preto e sobreviviam do trabalho no
campo. [...]

Além das provas remotas indicadas inerente ao período de trabalho na propriedade dos pais,
há também provas mais recentes que indica a continuidade do trabalho na roça, a qual, foi
devidamente corroborada em fase de instrução.

Os documentos denominados ficha de atendimento médico hospitalar em 2007, ficha
odontológica em 2007/2009, ficha SUS 2010, carteirinha do sindicato rural 2018,
mensalidades do sindicato rural entre 2018/2019 e contratos de parceria agrícolas firmados,
comprovam a permanência do labor.

Ressalta-se que para fins de comprovação da atividade rural, como regra geral, a
comprovação do tempo de atividade rural para fins previdenciários exige, pelo menos, início
de prova material (documental), complementado por prova testemunhal idônea (art. 55, § 3º,
da Lei n.º 8.213/91).
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Por outro lado, de acordo com a Súmula 14 do TNU: “para a concessão de aposentadoria
rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período
equivalente à carência do benefício”. [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] A carteirinha do sindicato indica que só houve filiação do autor em 18/12/2018, sendo
que o requerimento administrativo fora realizado em 27/02/2019.

No que tange ao contrato de parceria agrícola, sua vigência abrange pouco tempo do que se
pretende comprovar nestes autos para concessão do benefício, eis que ele está compreendido
entre 18/12/2018 a 18/12/2021, tendo sua firma reconhecida em 27/02/2019, data do ingresso
no requerimento administrativo.

Ademais, analisando o CNIS do requerente (documento 4, evento 1), percebe-se que ele
possuiu diversos vínculos urbanos, inclusive com o Município de Baixo Guandu/ES, ocasião
esta, em que fica afastado a possibilidade de labor rural neste período.

Dessa forma, o artigo 11 da Lei 8.213/91 preceitua que não se enquadra como segurado
especial da previdência social aqueles que possuem diversos vínculos urbanos.

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de
rendimento, exceto se decorrente de:

(...)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias,
corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;

Por último, as fichas da Secretaria Municipal de Saúde e as fichas de matrícula, não são aptas
a comprovar a atividade rural da parte autora em todo o período pleiteado, pois não existe
apresentação de documentação suficiente para demonstrar que as informações ali declaradas
possuem a validade necessária para figurar nos autos como início de prova material.

Assim, em análise aos autos, observo que a parte autora não exerceu atividade rural durante
todo o período equivalente à carência necessária à concessão do benefício, tendo em vista que
não há provas disso nos autos e a existência dos vínculos urbanos durante alguns
anos, estando afastado o cumprimento do requisito de exercício de atividade rural até o
momento do requerimento administrativo para aposentar-se, nos termos do art. 143 da Lei nº
8.213/91, que dispõe:
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O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de
Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta
Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze
anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. (grifo nosso)

Assim, deixo de apreciar a prova testemunhal, eis que a documentação acostada aos autos não
é apta a ensejar a concessão do benefício, bem como, ele não pode ser fundado em prova
exclusivamente testemunhal.

Deste modo, considero que os elementos constantes dos presentes autos não autorizam o
deferimento do benefício pleiteado. [...]

VOTO

O autor nasceu em 09/09/1953.

Cumpriu o requisito etário em 09/09/2013.

Formulou requerimento em 27/02/2019 (período de carência: de 02/2004 a
02/2019).

O juízo a quo negou a concessão do benefício devido aos vários vínculos
urbanos durante o período de carência. 

De fato, os 4 vínculos do autor com o município de Baixo Guandu foram quase
que consecutivos, de modo que, com poucos dias de intervalo entre um vínculo e o
subsequente (terminavam nos meses de dezembro e recomeçavam nos meses de janeiro), o
autor foi empregado desse município  de setembro de 2005 a fevereiro de 2008 (ev.6-out4,
pág.54).

Houve, no período, rompimento do vínculo com o meio rural.

Contudo, registro que o autor conseguiu comprovar o exercício de atividade
rurícola para além do período de carência, possuindo documentos das décadas de 70 e 90 e
documentos de 2007 a 2010 e de 2018. Foram apresentados diversos documentos capazes de
servirem como início de prova material, em seu nome e em nome de seu pai. Dentre eles,
tem-se:

1. Registro da propriedade localizada em Córrego de São Vicente, Alto Mutum Preto, Baixo
Guandu em nome do pai do recorrente em 25/09/1972, no qual consta a profissão do pai como
“lavrador”;
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2. Certificado de cadastro de imóvel rural em Córrego de São Vicente, Alto Mutum Preto,
Baixo Guandu, dos anos de 1998/1999;

3. Certidões de nascimento das filhas em 1977/1978 indicando o local de nascimento da filha
no domicilio rural do autor, em Alto Mutum Preto;

4. Ficha matrícula escolar da filha em 1990 indicando a profissão como “lavrador” e
endereço rural em Alto Mutum Preto;

5. Documentos médicos de 2007 a 2010 indicando a profissão de “lavrador” e endereço rural
em Alto Mutum Preto;

6. Contrato de parceria agrícola, sua vigência abrange pouco tempo do que se pretende
comprovar nestes autos para concessão do benefício, eis que ele está compreendido entre
18/12/2018 a 18/12/2021.

Ressalta-se, ainda, que as testemunhas foram uníssonas e coesas, comprovando
as informações apresentadas pelo autor e pelos documentos anexados neste processo. Todas
foram categóricas ao afirmarem que o autor sempre trabalhou com lavoura de café, que
possui cerca de 1.000 pés, que não possui bens e que sempre exerceu a atividade rurícola
como meeiro, antes na propriedade da própria família e posteriormente nas terras do Sr.
Cardoso. Em suma: há comprovação de desempenho de atividade agrícola há longa data e no
período anterior ao requerimento. 

Por outro lado, o INSS reconheceu 4 anos e 3 meses de vínculos urbanos (ev.6-
out4, pág.62); e o autor, quando fez o requerimento administrativo, já contava com 65 anos
(nasceu em 09/09/2013; formulou requerimento em 27/02/2019). 

Em face desses elementos de fato e considerando que, na DER, o autor
ultrapassara 65 anos de idade, ele faz jus à concessão de aposentadoria por idade na
modalidade híbrida. 

Não há julgamento extra petita. Com efeito, como o autor pediu o benefício já
com 65 anos de idade, cabia ao INSS, após concluir que ele não fazia jus à aposentadoria
rural por idade, manifestar-se sobre a aposentadoria híbrida.

Conclusão. 

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a
conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por idade HÍBRIDA, desde a DER
(27/02/2019).

ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE A APSADJ para implantar o
benefício no prazo de 30 (trinta) dias.
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Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000770381v4 e do código CRC 64946a2f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002548-71.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MILTON HENRIQUE MOREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRÉ DE SOUZA PANSINI (OAB ES021415)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787889v2 e do código CRC 97079fc0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005405-02.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELISETE MARIA MOSCHEN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DA AUTORA. TRABALHO URBANO DO
CÔNJUGE. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INDISPENSÁVEL
À SUBSISTÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

            A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como
segurado especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] Egrégia Turma Recursal, verifica-se no depoimento testemunhal evento (23) que todas as
testemunhas forma coerente e coesas ao afirmarem que a Recorrente passou a conviver
maritalmente com seu atual companheiro JANDIR LORENZON CEZATI e que juntos
passaram exercem atividade rural, em regime de economia familiar na localidade de “BRAÇO
DO SUL” situada na zona rural de Castelo/ES, durante o período de 01/12/1999 até os dias
atuais.

Desconsiderar a oitiva testemunhal e as provas documentais presentes nos autos e se basear
em uma infundada “incerteza“ quanto ao labor rurícola da Recorrente e sem sobra de dúvida
uma INJUSTIÇA.

É cediço que a atividade urbana por um dos membros do grupo familiar não descaracteriza a
condição de segurado especial dos demais, quando não comprovado que os rendimentos dali
advindos sejam de tal monta que possam dispensar o trabalho rural desempenhado pelo
restante da família.

Para que pudesse ocorrer a descaracterização da atividade rural exercida pela Recorrente
seria necessário a comprovação de que a renda obtida com a atividade urbana é suficiente à
subsistência da família, fato que não se comprovou nos autos.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 205



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 142/552

5005405-02.2019.4.02.5002 500000768542 .V6 ASP15470269795© JES7027

Ao afastar o regime de economia familiar do labor rural exercido pela Recorrente, sem
apresentar nenhum outro elemento fático mais contundente que o simples fato de a marido da
Recorrente haver exercido trabalho urbano no período equivalente ao da carência, acabou por
contrariar jurisprudência da TNU. [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1962 e completou a idade exigida como requisito para concessão
do benefício (55 anos) em 2017, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles:

- Carteira de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo, com data de filiação em 2018
(Evento9, PROADM 1, fls.26);

- Contrato parceria agrícola, datado de 2018 (Evento1, PROCADM4, fls.12/13)

Examinando o contexto de provas, pode-se perceber que a autora possui envolvimento com a
atividade rural. Contudo, o conjunto probatório não tem o condão de comprovar que ele
trabalhou na qualidade de segurado especial, já que o exercício da atividade rurícola, por si
só, não tem o condão de transformar a autora em segurado especial em regime de economia
familiar, apta a ver seu tempo reconhecido para fins de aposentadoria sem o respectivo
recolhimento.

Em depoimento pessoal a requerente afirma que possui casa em Vila Velha, bairro Terra
Vermelha, onde mora atualmente seu filho. O esposo da Autora, Sr. Jurandir, exerceu trabalho
urbano no município de Serra/ES, e chegou a possuir empresa de transporte que, segundo a
autora, não chegou a funcionar, porém a família adquiriu um caminhão que seria utilizado
para “fichar no EPA (supermercado)”. (Evento9, OUT9, fls. 17/21)

 A Autora afirma que a família é muito unida, e que os filhos sempre a ajudam
financeiramente. Um dos filhos trabalha em uma empreiteira que presta serviço à Prefeitura
de Vila Velha, e o outro é proprietário de uma empresa de engenharia elétrica.

Tamanho envolvimento com trabalhos urbanos exercidos pelos membros da família cria um
quadro de incerteza sobre o efetivo labor rurícola na qualidade de segurado especial em
regime de economia familiar para subsistência.

Assim, não há nos autos elementos suficientes para que se reconheça que a Autora trabalhou
na qualidade de segurado especial por tempo correspondente à carência exigida para a
concessão de aposentadoria por idade. [...]
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VOTO

A autora nasceu em 15/06/1962.

Cumpriu o requisito etário em 15/06/2017.

Formulou requerimento em 19/04/2017 (período de carência: de 10/2002 a
04/2017).

A autora apresentou diversos documentos capazes de servirem como início de
prova material, alguns em nome do seu marido, Sr. Jandir Lorenzoni Cezati, e alguns em seu
nome. Seguem alguns dos documentos apresentados:

1. Carteira de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo, com data de filiação em 2018
(Evento 9, PROADM 1, fls.26);

2. Contrato parceria agrícola, datado de 2018 (Evento 1, PROCADM4, fls.12/13);

3. Documentos escolares do filho Ruan Moschen Cezati, que demonstram que frequentou
escola em Braço do Sul, zona rural de Castelo-ES (Evento 1, OUT3, fls. 5 e 10);

4. Documentos médicos da autora, os quais apontam a profissão de “lavradora” (Evento 1,
OUT3, fls. 14/15).

O juízo a quo afirmou que o trabalho urbano do marido da autora e de seus dois
filhos mais velhos descaracterizam sua qualidade de segurada especial.

Ocorre que o cônjuge da autora teve emprego urbano durante um curto período
de tempo, com duração de cerca de 2 anos apenas, em momento que a família estava com
dificuldades financeiras. Logo depois desse tempo, o Sr. Jandir retornou ao trabalho rurícola
junto a autora e o filho do casal, Ruan.

Sabe-se, ainda, que quem mora na casa de Terra Vermelha é um dos filhos da
autora e que seus dois filhos mais velhos, que possuem trabalhos urbanos, são casados e
possuem seus respectivos núcleos familiares. Como a autora afirmou em audiência, os filhos
a ajudam em momentos de dificuldade na lavoura.

O Sr. Jandir chegou a ter uma empresa em seu nome, empresa esta que não
chegou a funcionar, de modo que a família não auferiu renda alguma nesse período, pois o
negócio que pretendiam fazer não deu certo.
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De todo modo, os documentos apresentados indicam o trabalho rural da família
e as testemunhas são contundentes ao confirmarem as informações apresentadas pela autora.
As testemunhas afirmaram que a autora e seu cônjuge sempre trabalharam na roça, plantando
tomate, inhame, pimentão e repolho.

Importante ressaltar, também, que depois de 1999 a autora não possui registros
em sua CTPS. 

Para além disso, em 18/11/2001 concedeu-se à sra. ELISETE salário-
maternidade na condição de segurado especial, como se infere do documento de evento1-
procadm4, página 92.   Ou seja: logo após perder a filiação de segurado urbano, o INSS, já
em 2001, reconheceu que a autora estava desempenhando atividade como segurada especial.

É sabido que a existência de vínculo urbano de um dos membros do núcleo
familiar não é capaz de descaracterizar o regime de economia familiar, como já pacificado na
súmula 24 da TNU, o que descaracteriza é o trabalho rural ser dispensável, prescindível.

Como é possível perceber nos documentos apresentados o cônjuge da autora
não possuiu vínculos empregatícios capazes de sustentar a família e tornar a atividade
rurícola indispensável.

Registre-se, nesse pormenor, que esta 1ª TR-ES já fixou entendimento no
sentido de que, em se tratando de segurado trabalhador rural, o fato de o cônjuge possuir
aposentadoria urbana em valor superior a 2 salários mínimos torna o trabalho rural
desempenhado desnecessário à subsistência do grupo familiar (Recurso nº 0000088-
93.2012.4.02.5054/01, Julgado em 21/05/2014).

A pessoa somente pode ser qualificada como segurada especial se a atividade
rural ou extrativista desempenhada for indispensável para o sustento. Trata-se de critério legal
que decorre do disposto no § 1º do inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91: “§ 1º Entende-se
como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes.”

Em suma: depreende-se, pelo montante mensal recebido pelo cônjuge da autora,
que a atividade rural por ela desempenhada era exercida com a nota da indispensabilidade.
Ou seja: excluindo-se a receita oriunda do trabalho rural, a subsistência da família não seria
colocada em risco. Portanto, a autora é segurada especial.

Nessas condições, a sentença deve ser reformada, visto que a autora preencheu
os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por
idade na qualidade de segurado especial.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 205



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 145/552

5005405-02.2019.4.02.5002 500000768542 .V6 ASP15470269795© JES7027

Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a
conceder a parte autora o benefício previdenciário de aposentadoria por idade na condição de
segurada especial, desde a DER (19/04/2017).

ANTECIPO A TUTELA. Intime-se a APSADJ para implantar o benefício
em 30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000768542v6 e do código CRC 6ebeff5e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005405-02.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELISETE MARIA MOSCHEN (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787839v2 e do código CRC 64729584. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001618-56.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANANIAS SILVERIO DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO AUTOR. DIARISTA. DESNECESSIDADE
DE CONTRIBUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL DEVIDAMENTE CONFIRMADA POR PROVA
TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] Na respeitável Sentença de fls., o Juízo julgou improcente o pedido, não ficou provado que
o tempo de exercício de atividade rural da parte autora como segurado especial supera os 180
meses de carência.

Contudo, os entendimentos jurisprudenciais têm adotado posicionamento diverso,
enquadrando-o como segurado especial, invocando os preceitos constitucionais,
precipuamente a Dignidade da Pessoa Humana e o in dubio pro mísero. Certifica-se que a
Previdência Social é um avanço significativo da cidadania na estruturação de mecanismos de
proteção aos indivíduos nos momentos de maior fragilidade.

Neste contexto, deve ser levado em consideração, para enquadrar o diarista rural como
segurado especial, o princípio da dignidade da pessoa humana e a concretização dos direitos
humanos. A atividade do trabalhador rural eventual (boia-fria/diarista/volante/safrista) é
assemelhada a dos produtores, parceiros, meeiros e arrendatários rurais, conforme dispõe o
art. 11, VII da Lei 8.213/91, na redação anterior à Lei 11.718/08: Art. 11. [...] VII - como
segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros. [...]
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ASSIM, O DIARISTA RURAL TAMBÉM POSSUI O DIREITO AO BEM ESTAR SOCIAL, QUE
É UM DIREITO FUNDAMENTAL POSITIVADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
DEVENDO SER RECONHECIDO PELO PODER JUDICIÁRIO, SE A LEI NÃO O FEZ,
PARA QUE HAJA JUSTIÇA. [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] A prova documental aliada à prova testemunhal, que foi segura e convincente, confirmou
o trabalho da parte autora em atividade rural na condição de diarista. Assim, considero
provado que a parte autora exerceu atividade rural como diarista.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do art. 11)
quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do art.
11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na
alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem
recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado especial.

Referido artigo é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até 31/12/2010 para o
trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na categoria de
segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em
caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. 

A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores rurais eventuais não mais podem
requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da Lei nº 8.213/91, ou seja, a
aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas com base na comprovação de
exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições. 

Assim, a carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade
desses trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº
11.718/2008 prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art.
143 da Lei nº 8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por
idade ao empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a
prestação de serviço de natureza rural. 

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

No caso, considerando que o tempo como diarista somente pode ser computado o tempo até
31/12/2010, não ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora
como segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou
sendo exercida pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do
requerimento administrativo para concessão da aposentadoria.
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Oportuno destacar que além da fragilidade do início de prova material, este Juízo não está
convencido do exercício da atividade rural pela parte autora no período necessário ao
cumprimento da carência. 

Assim, considero que não restou provado que o autor exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período suficiente ao cumprimento da carência da aposentadoria. Não faz
jus, assim, à aposentadoria por idade. [...]

VOTO

A autora nasceu em 13/06/1949.

Cumpriu o requisito etário em 14/03/2009.

Formulou requerimento realizado em 04/06/2018 (período de carência: de
06/2003 a 06/2018).

O juízo a quo afirmou que o autor deveria, obrigatoriamente, a partir de 2011,
comprovar efetivamente as contribuições junto ao RGPS. Ocorre que não é desta forma que
os tribunais superiores têm entendido, como é possível ver no julgado que se segue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. A aposentadoria por idade
rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos trabalhadores rurais que comprovem o
desempenho de atividade rural no período de carência, imediatamente anterior ao implemento
do requisito etário ou anterior ao requerimento administrativo. 2. O labor rural do
trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido pelo segurado especial para fins
previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS como condição para o
reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início de prova material, com
o qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma situação de trabalho
rural como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser ponderada a circunstância
de a parte autora exercer a atividade rural como trabalhadora rural diarista ou boia-fria, o
que conduz a uma flexibilização do início de prova material proporcional à redução da
formalidade das relações campesinas estabelecidas entre os trabalhadores boias-frias e
aqueles que se utilizam da sua mão de obra. 5. Comprovado o preenchimento da carência no
período imediatamente anterior à idade mínima ou ao requerimento administrativo, deve ser
concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. 6. Deliberação sobre índices de
correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a
iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o
andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso,
enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e
vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 7. Determinado o cumprimento
imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, nos
termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil.
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(TRF-4 - AC: 50191516320154049999 5019151-63.2015.404.9999, Relator: (Auxilio Salise)
ÉZIO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA TURMA)

 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR
BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL
DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria,
equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no
que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.  2. 
Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que
corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de  
comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural
(REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012). 3. É inegável que o
trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, em qualquer
formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de
razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(STJ - REsp 1762211/PR, Relator: NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
27/11/2018, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2018).

Diante disso, entende-se que não é necessário que o autor comprove a efetiva
contribuição junto a RGPS para que seja concedido a aposentadoria por idade na qualidade de
segurada especial.

Há prova material do trabalho rural apontada na sentença ("Para comprovar
exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais
podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: certidão de casamento, onde
consta o autor como lavrador (evento 1, anexo 5) e CTPS onde constam alguns vínculos na
condição de trabalhador rural(evento 15, fls. 7/10)."). 

Também há registros no CNIS de trabalho rural em 2004 e 2013. 

Quanto à prova oral, pelo relato trazido na sentença, foi convergente no sentido
de que o autor sempre desempenhou atividade rural. 

Sendo assim, resta evidente que o autor faz jus ao benefício pleiteado nesta
demanda, preenchendo os requisitos necessários para a sua concessão, motivo pelo qual a
sentença merece ser reformada.
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DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a
conceder à parte autora, o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, a contar
da DER (04/06/2018).

ANTECIPO A TUTELA. Intime-se a APSADJ para restabelecer o
pagamento do benefício em 30 dias. 

Valores pretéritos serão pagos por RPV.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000766870v3 e do código CRC 0efb2275. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001618-56.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANANIAS SILVERIO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JAKELINY PALMGREN (OAB ES028174)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787891v2 e do código CRC 6b4a7fc8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001153-47.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVERIO IMBERTTI (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO INSS. EMPREGADO RURAL.
EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA
POR PROVA TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
PELO PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado especial.

A sentença condenou o INSS a “conceder à autora a aposentadoria por idade NB
183.398.357-7, com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento administrativo em
DER 13/06/2018 (Evento 1, fl. 51).”

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“Desse modo, deveria o autor comprovar o exercício de atividade rural EM REGIME DE
ECONOMIA FAMILIAR no período de 2003 a 2018.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes:

- cópia da CTPS com vínculos empregatícios na função de tratorista rural (evento 1, fls.
15/21);

- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural em nome do seu genitor (evento 1, fl. 22);

- Escritura Pública de Inventário e Formal de Partilha (evento 1, fls 25/40).

Com todo respeito, os vínculos de emprego como tratorista não servem para comprovar a
qualidade de segurado especial do autor, pois o juiz de piso está misturando duas categorias
de segurado completamente diferentes: o empregado e o segurado especial. Um não pode ser
utilizado para comprovar  o exercício de atividade exigida pelo outro.
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Portanto, ainda que os registros na CPTS se refiram aos anos de 2003 e 2004, essa prova não
pode ser utilizada como comprovação da atividade de segurado especial, por óbvio,
justamente por ser prova do trabalho como empregado.

Logo, somente em dezembro de 2010 que o autor recebeu de seu genitor parte das terras como
herança, mesmo assim não foram apresentadas provas da exploração da atividade, devendo
ser mantida a decisão administrativa, in verbis:

Há indícios de atividade rural, todavia o reconhecimento da filiação do beneficiário(a) como
segurado especial não foi integralmente provado, apenas parte de período rural pedido foi
considerado, vínculo com registro na CTPS TR., sendo as demais atividade tipicamente
urbana. Embora tenha apresentado a Escritura Pública Inventário e Formal de Partilha em
nome do segurado, deixou de apresentar documentos da prova da exploração do imóvel (NFP,
CCIR, ITR) . Cabe esclarecer ainda que Aposentadoria Rural híbrida destinada ao
trabalhador rural quando completos os 65 anos de idade.7

Ademais, o autor recebeu benefício de auxílio-doença entre 2004 e 2005 na qualidade de
COMERCIÁRIO.

[...] A parte autora apresentou cópia da CTPS que indica que trabalhou alguns períodos como
trabalhador rural.

Todos os períodos de trabalho anotados na CTPS foram computados pelo INSS, mas o total
apurado não atingiu a carência mínima necessária.

De acordo com o CNIS anexado aos autos, a parte autora possui diversos vínculos como
EMPREGADO registrados.

A relação de emprego é prestada de forma pessoal, diferentemente do segurado especial que
labora em regime familiar de trabalho coletivo, impossibilitando assim a utilização da prova
de um cônjuge em favor do outro. De fato, se no trabalho coletivo do regime de economia
familiar faz todo o sentido presumir que um dos integrantes do núcleo familiar trabalhe em
condições idênticas ao dos outros familiares, situação diversa ocorre nas ralações de emprego,
pois o patrão contrata apenas o trabalhador assalariado, não possuindo qualquer vínculo com
os familiares de seu empregado.

Além dos períodos registrados na CTPS, não foram apresentados contratos de parceria ou
qualquer outro documento que vincule a autora a alguma propriedade em período diverso
daquele registrado na CTPS.

O fato é que os vínculos empregatícios constantes no CNIS demonstram apenas que, naqueles
períodos, o autor exerceu a atividade na qualidade de empregado. Trata-se de situação
jurídica completamente distinta da do segurado especial, definido no art. 11, inciso VII, da Lei
8.213/91, antes citado.

Dessa forma, as anotações de emprego não podem servir de indício do exercício de atividade
em regime de economia familiar nos períodos não compreendidos nos vínculos.
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Evidente, portanto, que não há direito ao benefício pretendido, uma vez que não restou
comprovada a condição de SEGURADO ESPECIAL.

Desse modo, não restaram comprovados os requisitos indispensáveis para a concessão do
benefício pleiteado. [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] O autor completou 60 anos de idade em 12/06/2018. Requereu a aposentadoria em
13/06/2018, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

Registre-se que o autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade
rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: cópia da CTPS
com vínculos empregatícios na função de tratorista rural (evento 1, fls. 15/21); Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural em nome do seu genitor (evento 1, fl. 22); Escritura Pública de
Inventário e Formal de Partilha (evento 1, fls 25/40).

Sobre o tema, oportuno esclarecer que o autor sempre exerceu a função de tratorista rural em
pequenas propriedades rurais nas cidades de Jaguaré e São Mateus. Nesse sentido, considero
a função exercida pelo autor como típica de empregado rural.

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

SILVERIO IMBERTTI (AUTOR)

Que mora no Córrego Farias em Linhares/ES há 12 anos; que antes morou no Rio Quartel por
30/35 anos; que faz uma rocinha no bairro do Farias e trabalha na propriedade deixada pelo
pai que ainda está vivo; que é viúvo há aproximadamente 8 anos e recebe pensão por morte
rural; que no Rio Quartel ajudava o seu pai na roça, o pai vendeu e comprou no bairro
Farias; que a área comprada tem aproximadamente 10 halqueires e foi repartida entre 10
irmão; que trabalha com maracujá, aipim, milho; que já trabalhou com CTPS assinada mas
não trouxe para audiência; que teve vários vínculos empregatícios registrados na CTPS; que
no último emprego foi tratorista em Jaguaré/ES, recebendo aproximadamente 1 salário-
mínimo; que trabalhava também na roça para ter um ganho a mais porque quando a roça
estava fraca ele ia trabalhar como tratorista; que trabalhou como tratorista por cerca de 7/8
anos; que deixou de trabalhar como tratorista e foi  trabalhar na propriedade deixada pelo
seu pai plantando mandioca, maracujá, milho, tem um gado; que trabalha sozinho na
propriedade; que ficou um período doente recebendo Auxílio-Doença e depois voltou a
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trabalhar; que tinha uma caminhonete velha (pampinha) e agora faz 20 dias comprou uma
caminhonete Mitsubishi L 200  ano 1995; que comprou com a venda da pampa e com os extras
que ganhou, mas não tem outra renda.

JOÃO VOSPAGEL (TESTEMUNHA)

Que conhece o autor desde 1988; que o autor tinha propriedade no Córrego Farias e antes ele
morava no Rio Quartel; que  faz 8 anos que o a utorestá morando em São Mateus/ES; que a
família do autor teve propriedade no Rio Quartel não se recorda ao certo; que ele saiu em
1996 e a família do autor ficou lá ainda por mais um tempo e depois venderam a propriedade;
que o autor trabalhou um tempo como tratorista de roça em Jaguaré na propriedade do
Sartório em uma Fazenda grande; que o autor trabalhou o tempo inteiro como tratorista; que
o autor passou um tempo trabalhando como tratorista rural  em São Mateus/ES na Fazenda de
mamão do Borseli; que continua mantendo contato com o autor que ele estaria morando no
Córrego Farias onde planta mandioca, abacaxi, abóbora, tem alguns porcos, galinhas etc.;
que o autor não tem outra fonte de renda.

DARCI RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Que conhece o autor há 35/40 anos; que conheceu o autor no Rio Quartel e hoje ele mora
perto do autor em Córrego Farias; que o autor passou um tempo em Jaguaré/ ES,
aproximadamente 3 anos trabalhando como tratorista de roça, depois trabalhou como
tratorista de roça em São Mateus/ES; que parou de trabalhar como tratorista quando o pai
dele vendeu a propriedade em Rio Quartel e comprou em Córrego Farias e fez a partilha entre
os filhos dando um pedaço de terra para o autor; que não soube informar qual o salário de
tratorista; que tem contato direto com o autor; que é vizinho do autor há 2 anos; que o autor
cultiva e produz aipim para as farinheiras, cria uns porcos, galinhas etc.; que a renda maior é
com aipim; que de ser vizinho do autor, eles se encontravam de vez em quando; que o autor
nunca trabalhou como auxiliar de serviços gerais, mas sim na propriedade dos seus pais,
depois como tratorista e agora na sua própria terra.

A prova documental apresentada atesta que o autor, durante toda a vida, exerceu atividade
como trabalhador rural na propriedade da família, ou foi empregado rural, trabalhando como
tratorista, sempre em propriedade rural, de forma que o início de prova material é consistente.

O depoimento pessoal é coerente e verossímil. A testemunha prestou depoimento seguro e
convincente no sentido de que o autor sempre se dedicou ao labor rural ora em regime de
economia familiar, na condição de segurado especial, ora como empregado rural, cumprindo
período superior à carência exigida.

Assim, considero provado que a parte autora exerceu atividade rural em regime de
subsistência por período superior à carência da aposentadoria. Faz jus, assim, à
aposentadoria por idade. [...]

É o relatório.

VOTO
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O autor nasceu em 12/06/1958.

Cumpriu o requisito etário em 12/06/2018.

O requerimento administrativo foi realizado em 13/06/2018 (período de carência: de 06/2003
a 06/2018).

O recorrente afirma que o autor não apresentou documentos capazes de servirem como início
de prova material do exercício do labor campesino no período de carência. Alega que não
foram apresentados outros documentos capazes de comprovarem que o autor exerceu
atividade rurícola nos períodos que não estão na CTPS.

Ocorre que o autor, além de apresentar a CTPS, apresentou Certificado de Cadastro de Imóvel
Rural em nome do seu genitor, dos anos de 2006 a 2009, com vencimento em 2010 (evento 1,
fl. 23) e Escritura Pública de Inventário e Formal de Partilha de 2010, na qual o autor aparece
como “agricultor” (evento 1, fls. 25/40).

Dessa maneira, entendo que os documentos apresentados convergem para indicar que, de fato,
o autor exerceu atividade rurícola durante o período de carência.

Ressalta-se que o autor possui apenas um registro na CTPS durante o período de carência,
como tratorista, de 2004 a 2008. Contudo, trata-se de função rural, desempenhada como
empregado e uma fazenda (Fazenda São Carlos/Córrgedo Cahimbau, Jaguaré-ES).  Depois
disso não há nenhum registro na CTPS ou no CNIS, o que também indica que o autor sempre
viveu da atividade rurícola. Para além disso, as testemunhas afirmaram que o autor regressou
a laborar em sua própria terra (qie era de seu pai) após desempenhar a função de tratorista.

Registra-se, ainda, que a TNU possui entendimento pacificado na Súmula nº 14 que diz:
“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.
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A partir do conjunto probatório, devidamente corroborado pela prova testemunhal, que se
demonstrou uníssona e coesa, compreende-se que o autor exercia atividades rurícolas em
regime de economia familiar.

Portanto, o autor apresentou documentos capazes de servirem como início de prova material
para comprovar o exercício do labor rural, que ensejou na concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria rural por idade.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que
goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000781583v4 e do código CRC 60f9ca14. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:1:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001153-47.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVERIO IMBERTTI (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835747v2 e do código CRC 227c8cad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:1:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000509-10.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GERALDO PONTARA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO AUTOR. DOCUMENTOS EM NOME DA
MÃE DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE
RURAL COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade, na qualidade de
segurado especial (trabalhador rural).

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] Em sede de sentença, no evento 44, o douto magistrado deixou de considerar documentos
que comprovam propriedade rural em nome da mãe do recorrente, documentos do INCRA e
declarações de ITR do mesmo imóvel por não crer que não consta dos autos qualquer
documento que o recorrente, que possuía grupo familiar próprio, residia e trabalhava na
propriedade rural da genitora.

Para fins de comprovação da condição de rurícola, são aceitos, a título de início de prova
material, os documentos que qualificam o recorrente como lavrador. No caso concreto, se trata
de comprovação da sua atividade com fulcro em parte da prova material que aponta a
condição de trabalhadora rural do recorrente, que permanecendo laborando em atividade
campesina até o ano de 2018.

O fato de a parte segurada não possuir todos os documentos da atividade agrícola em seu
nome não elide o seu direito ao benefício postulado, visto que normalmente os documentos de
propriedade e talonários fiscais são expedidos em nome de quem aparece frente aos negócios
da família, ou dos proprietários das terras.

[...] Nessa esteira, a comprovação do exercício de atividade rural da Recorrente se dá pelos
documentos abaixo colacionados aos autos:

1. CCIR 1996, 1997, 2000 a 2002, 2006 a 2017, e recibo de entrega da declaração
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do ITR exercício 1992 a 1995 coligidos;

2. Declaração de rendimentos de pessoa física dos anos 1970 e 1971, contendo o nome do
recorrente como dependente.

Por sua vez, são considerados como início de prova material para fins de comprovação da
condição de rurícola da Autora os seguintes documentos:

3. Certidão de óbito de sua mãe, Aline Aguiar Pontara, proprietário do imóvel, em que consta
a profissão de trabalhadora rural;

4. Ficha familiar da Unidade de Saúde de Jaguaré/ES, com registro da profissão de
Trabalhador Rural da parte recorrente.

O nobre julgador primevo, talvez não tenha atendado a documentação acostada no evento 01,
arquivo EXMMED8, em suas páginas 06 e 14, consta a profissão de lavrador ou trabalhador
rural da parte recorrente. E também no arquivo EXMMED9, do mesmo evento, em sua página
05, consta o local onde morava (Córrego do Giral). E nas páginas 06, 08, 10, 11, 13, 15, 17 e
19, constam profissão de lavrador da parte recorrente. [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] Na hipótese dos autos, temos que a parte autora completou o requisito de idade em 2018,
assim, a carência a ser considerada é de 180 meses ou 15 anos, a teor do artigo 142 da Lei
8.213/91.

No presente caso, não há início de prova material contemporânea ao período que se pretende
comprovar. A prova documental cinge-se a documentos que comprovam propriedade rural em
nome da mãe, documentos do INCRA e declarações de ITR do mesmo imóvel. Deixo de
considerar referidos documentos como início de prova material válido, uma vez que não
consta dos autos qualquer documento que o autor, que possui grupo familiar próprio, residia e
trabalhava na propriedade rural da genitora.

Realizada audiência, em seu depoimento, o autor declarou que trabalhava em terra própria;
que a terra fica em Córrego do Giral; que tem problemas de saúde, então não pode trabalhar;
que nunca morou em Linhares; que mora com uma mulher em Aroeira; que mora junto com
ela há pouco mais de 2 anos; que antes morava em Jaguaré; que ela recebe auxílio doença;
que no Córrego do Giral trabalhava com serviço de roça; que seu corpo se encheu de feridas e
não tem como trabalhar em sol quente; que trabalhava na roça com os irmãos.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conheceu o Sr. Geraldo no Córrego do
Giral; que era vizinho do Sr. Geraldo; que via o Sr. Geraldo trabalhando na terra; que
conhece o Sr. Geraldo há 40 anos; que faz 1 ano que o Sr. Geraldo se afastou do Córrego do
Giral; que o Sr. Geraldo trabalhava com a família;  que o Sr. Geraldo trabalhava e morava no
terreno; que o Sr. Geraldo não trabalhou em outra coisa; que na terra, o Sr. Geraldo produzia
mandioca, e depois que começaram a produzir café; que eles vendiam em Jaguaré; que o Sr.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 208



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 162/552

5000509-10.2019.4.02.5003 500000767556 .V3 ASP15470269795© JES7027

Geraldo não tem outra renda; que agora o Sr. Geraldo mora em Aroeira; que o Sr. Geraldo
nunca morou em Linhares; que tem muito tempo que o Sr. Geraldo está doente e não tem
condições de trabalhar há uns 5 anos.

A outra testemunha declarou que os irmãos trabalhavam na roça com o Sr. Geraldo; que era
vizinho do Sr. Geraldo no Córrego do Giral; que conhece o Sr. Geraldo há uns 50 anos; que
via o Sr. Geraldo trabalhando na terra; que faz 1 ano que o Sr. Geraldo saiu do Córrego do
Giral; que o Sr. Geraldo não tinha parceria com ninguém; que o Sr. Geraldo não tinha
empregado; que o Sr. Geraldo produzia mandioca na terra, depois começou a plantar café;
que o Sr. Geraldo vendia a farinha da mandioca em Jaguaré; que tem uns 3 anos que o Sr.
Geraldo deixou de trabalhar na terra, por causa de doença.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável ao demandante. Embora a prova
testemunhal tenha confirmado as declarações do autor, não consta dos autos nenhum
documento que comprove o trabalho que teria exercido a parte autora.

Assim, na ausência de início de prova válido, tenho como não comprovada a condição de
segurado especial em regime de economia familiar ou mesmo individual no período necessário
ao cumprimento da carência. [...]

VOTO

O autor nasceu em 06/05/1958.

Cumpriu com o requisito etário em 06/05/2018.

O requerimento administrativo foi realizado em 29/08/2018 (período de
carência de 08/2003 a 08/2018).

O autor apresentou documentos capazes de servirem como início de prova
material. Foram apresentados documentos em nome da mãe do autor que comprovam que o
grupo familiar morava no campo e vivia do trabalho rural, em regime de economia familiar.
Além disso, a autora apresentou documentos que comprovam que estudava em escola na zona
rural.

Dentre os documentos apresentados em nome da mãe do autor estão:
documentos do INCRA, declarações de ITR e certidão de óbito, na qual a mãe do autor
consta como trabalhadora rural.

O juízo a quo entendeu pela inexistência de início de prova material, afirmando
que todos os documentos apresentados estavam em nome da mãe do autor. A esse respeito, a
TNU julgou PEDILEF com tema similar, demonstrando o seguinte entendimento:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL.
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DE MEMBRO DO GRUPO FAMILIAR.
CABIMENTO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer e dar provimento ao
incidente de uniformização, para: (i) reafirmar a tese de que documentos em nome de
terceiros, como pais, cônjuge, filhos, ou qualquer outro membro que compõe o grupo
familiar, são hábeis a comprovar a atividade rural em virtude das próprias condições em que
se dá o desempenho do regime de economia familiar; e (ii) anular o acórdão da Turma
Recursal de origem, para que esta promova a adequação do julgado de acordo com a premissa
jurídica acima fixada.

(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0002639-97.2013.4.03.6310,
SERGIO DE ABREU BRITO - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO). (grifo nosso).

Assim, entende-se que os documentos apresentados servem como início de
prova material para o exercício do labor rural.

Ressalta-se que a parte autora apresentou documentos médicos nos quais a sua
profissão consta como “lavrador” e que as fichas médicas correspondem a grande parte do
período de carência do autor, tendo registros de 2010 a 2017 (ev.1-exammed9, pág.10, 11, 15
e 17). 

Além disso, o autor afirma que os documentos em nome do autor não servem
como início de prova material, porque o autor possuía núcleo familiar próprio. Ocorre que
não há nos autos documentos que indiquem que o autor constituiu família.

As testemunhas foram coerentes ao afirmarem que o autor, de fato, sempre
exerceu atividade rural junto a sua família em Córrego Giral – Jaguaré, além de afirmarem
que o autor, acerca de dois anos, mora com uma mulher, e está sem trabalhar por motivo de
doença há uns 3 anos.

A partir do conjunto probatório, devidamente corroborado pela prova
testemunhal, que se demonstrou uníssona e coesa, compreende-se que o autor exerceu
atividades rurícolas junto a seus familiares em regime de economia familiar, durante o
período de carência, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a
conceder ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por idade na qualidade de
segurado especial, desde a DER (29/08/2018).

ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE A APSADJ para implantar o benefício
no prazo de 30 dias.
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Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767556v3 e do código CRC 8a1f935b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000509-10.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GERALDO PONTARA (AUTOR)
ADVOGADO: RODOLFO BOECHAT ASSERUY SILVA (OAB MG159167)
ADVOGADO: DANTE ALIGHIERE PEREIRA DA SILVA (OAB MG145075)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787893v2 e do código CRC 682a455a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001115-38.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA CORREIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECECIMENTO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO RETORNO AO TRABALHO
RURAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] Ao contrário da r. Sentença que deve ser reformada para julgar procedente o pedido
inicial, fora comprovado trabalho rural, inclusive após indevidamente cessado benefício
incapacitante, totalizando tempo necessário para concessão da aposentadoria pleiteada.

Assim sendo, preenchendo a Recorrente os requisitos legais: idade e tempo de carência
exigido faz jus a aposentadoria na qualidade de segurado especial devendo ser reformada a r.
Sentença para julgar procedente o pedido inicial. [...]

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] No presente caso, é de se notar que há nos autos início de prova material de exercício de
atividade rural. Vejamos: CTPS com vínculos rurais (evento 12, PROCADM 1, páginas 5/8)
com Agrocom – Agroindustrial Comercial e Serviços LTDA (de 19/09/1994 a 31/01/1996 e de
20/11/1996 a 11/11/1998 – trabalhador rural), Djalma Natal Damiani (de 02/05/2003 a
13/06/2003 e de 01/06/2005 a 05/07/2005 – trabalhador cultivo café).

Em relação ao início de prova material, é importante que, apesar de a autora afirmar que
trabalhou como diarista rural, os únicos documentos juntados aos autos foram sua CTPS e
extrato do CNIS, que comprovam o exercício de atividade como empregada rural.
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Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que começou a
tentar trabalhar assim que seu benefício de aposentadoria por invalidez foi reduzido com o
pagamento da mensalidade de recuperação; que não consegue trabalhar direto, por causa de
problemas de saúde; que antes de ficar doente, trabalhava na Agrocom; que já trabalhou
como diarista, nunca como meeira; que está tentando voltar a trabalhar há um ano como
diarista na Agrocom e também na colheita do café.

A primeira testemunha ouvida, Maria Alves Muniz, afirmou que conhece a autora há 30 anos;
que já trabalhou com a autora plantando e colhendo café; que a autora parou de trabalhar
por causa de seu problema de saúde; que agora está tentando voltar a trabalhar novamente;
que atualmente trabalhou com a autora colhendo lenha para Joel e colhendo café para Diego.

A segunda testemunha, Jaime Gomes Ruas, por sua vez, informou que conhece a autora há 20
anos; que já trabalhou na roça com a autora, inclusive na última safra; que a autora ficou
muito tempo sem trabalhar por causa de doença; que a autora ainda tem problema de saúde,
mas, como parou de receber o benefício do INSS, teve que voltar a trabalhar na roça.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável à demandante, não havendo
prova documental referente ao período que se pretende comprovar. Analisando a
documentação juntada aos autos e os depoimentos colhidos em audiência, observo que não
são suficientes para a confirmação do trabalho rural, como diarista, durante o período
alegado.

Portanto, no caso em análise, não há documentos hábeis a comprovar o alegado período de
trabalho, que também não foi suficientemente confirmado pela prova oral. Deste modo, ainda
que a prova testemunhal tivesse corroborado as informações prestadas pela parte autora, em
seu depoimento pessoal, ela, por si só, não seria suficiente para comprovar o tempo de serviço
rural no período em questão (Lei 8.213/91, art. 55, §3º), o qual é imprescindível para
preenchimento da carência exigida, que não é suprida pelo período abarcado pela prova
documental acostada nos autos.

Ademais, é importante ressaltar que a autora recebeu aposentadoria por invalidez, NB
32/543.090.051-2, de 15/08/2009 a 26/03/2020, o que demonstra que a autora não exerceu
atividade rural no período imediatamente anterior à data em que completou o requisito
etário, em 12/03/2017, nem à data do requerimento administrativo, em 27/09/2018.

Além disso, este período em que esteve em gozo de aposentadoria por invalidez não pode ser
computado como carência para fim de concessão de aposentadoria por idade. O tempo em que
o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade somente deve ser contado como
tempo de contribuição e, por consequência, computado para fins de carência, quando for
intercalado com períodos contributivos (art. 55, II, da Lei nº 8.213/91) e (art. 60, III, Decreto,
nº 3.048/99), o que não foi o caso dos autos, pois não houve comprovação do exercício de
atividade rural posteriormente à cessação da aposentadoria por invalidez, nem o recolhimento
de contribuição previdenciária por parte da autora.

O período em que recebeu auxílio doença, de 31/10/1997 a 15/09/1998 (NB 31/105.505.955-2)
deve ser computado como tempo de contribuição e carência, tendo em vista que o benefício
por incapacidade foi recebido dentro do vínculo com a empresa Agrocom, de 20/11/1996 a
11/11/1998, tratando-se, portanto, de auxílio doença intercalado com períodos contributivos.
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Como não restou comprovado o exercício de atividade rural diarista, somente há prova nos
autos de seus vínculos como empregada, que constam na CTPS e no extrato do CNIS, os quais
não são suficientes para que a parte autora preencha a carência necessária para a concessão
da aposentadoria.

Dessa forma, não há comprovação de cumprimento da carência na data do requerimento, em
27/09/2018 (evento 1, INDEFERIMENTO 9).

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima de 55 anos, mas ainda não possui tempo de serviço/contribuição
suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por
idade (180 contribuições).

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

VOTO

A autora nasceu em 12/03/1962.

Cumpriu o requisito etário em 12/03/2017.

Formulou requerimento realizado em 27/09/2018 (período de carência: de
09/2003 a 09/2018).

A autora possui início de prova material para comprovar o exercício de
atividade rural no período anterior ao recebimento do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez, isto é, antes de 15/08/2009.

De fato, o tempo em que o segurado recebe auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez pode ser computado para fins de carência, conforme determina a Súmula nº 73, da
TNU. Vejamos:

Súmula nº 73, da TNU: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição
ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social.

Também nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CARÁTER NÃO
CONTRIBUTIVO. PERÍODOS DE AUXÍLIO-DOENÇA. APROVEITAMENTO PARA
CONTAGEM DE TEMPO EM APOSENTADORIA RURAL POR IDADE QUANDO
INTERCALADOS POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE QUALIFIQUE O REQUERENTE
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COMO SEGURADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE.  1. Tratando-se de benefício de caráter
não contributivo, como é a aposentadoria por idade do trabalhador rural, é possível que seja
computado no tempo de carência os períodos de gozo de auxílio-doença, desde que
intercalados com períodos de exercício de atividade que qualifique o requerente como
segurado especial. 2. Incidente da parte autora conhecido e provido. (TRF4 5004482-
98.2013.404.7113, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão
Leonardo Castanho Mendes, juntado aos autos em 24/02/2016)

Ocorre que, para isso, é necessário a apresentação de documentos capazes de
servirem como início de prova material contemporâneos ao período em que se alega o retorno
da atividade rurícola.

No presente caso, porém, isso não ocorre, uma vez que a autora, à época em que
realizou o requerimento, ainda recebia o benefício de aposentadoria por invalidez, benefício
este que deixou de receber apenas em março de 2020 (vide CNIS no evento 1).

Dessa maneira, o período em que a recorrente percebeu a aposentadoria por
invalidez não pode ser computado como tempo de carência, posto que não esteve intercalado
entre períodos em que a autora comprovou o exercício da atividade rurícola.

Ressalta-se que a prova meramente testemunhal é incapaz de comprovar o
exercício do labor rural.

 Pelos motivos aqui elencados, entendo que a autora não possui direito a
concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural na qualidade de
segurada especial.

Não obstante isso, registro que, havendo prova material (e testemunhal) de
retorno ao trabalho rural após o término da aposentadoria por invalidez; e havendo novo
requerimento administrativo, o pleito de aposentadoria por idade rural é, em tese, viável. A
coisa julgada aqui formada se restringe, destarte, à DER objeto desta ação.

Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762671v3 e do código CRC 0713f947. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001115-38.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA CORREIA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787977v2 e do código CRC 34992d48. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001048-10.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANGELITA DA CRUZ SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO INSS. DIARISTA. DESNECESSIDADE DE
CONTRIBUIÇÕES. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA
DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE
PROVA MATERIAL DO RETORNO AO TRABALHO
RURAL.  RECURSO DO INSS DESPROVIDO. 

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença condenou o INSS a conceder  "...  o benefício APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE (segurado especial), no valor de 1 (um) salário mínimo, a partir da
data do requerimento administrativo em 03/07/2018 (Evento 1, INDEFERIMENTO70), com o
pagamento de valores atrasados.”.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

[...] Frise-se, pois, o enquadramento previdenciário da autora ora recorrida deve ser na
qualidade de contribuinte individual rural, e não segurada especial.

E, nesta qualidade, faz-se imprescindível o recolhimento pelo próprio segurado das
contribuições previdenciárias nos respectivos períodos de trabalho para serem computados no
RGPS, contribuições estas que não foram vertidas pela autora ora recorrida, daí não fazendo
jus ao benefício postulado à mingua da carência legal contributiva.

Logo, diversamente do que entendeu o d. magistrado sentenciante, a recorrida não faz jus a
concessão aposentadoria por idade por falta de carência contributiva, pois, repise-se, seu
enquadramento previdenciário é como contribuinte individual, não como segurado especial.
[...]

O INSS arguiu, em sede de contestação, que a autora NÃO cumpriu o requisito de comprovar
a atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento efetuado em 2018, uma
vez que recebeu benefício de auxílio-doença, de natureza URBANA entre 06.04.2010 e
20.11.2017.
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Assim, ou a autora trabalhou entre 2010 e 2017 e recebeu indevidamente o auxílio-doença, ou
a autora esteve afastada da atividade rural neste período e não tem direito à aposentadoria
requerida. [..]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Na hipótese dos autos, temos que a parte autora completou o requisito de idade em 2018,
assim, a carência a ser considerada é de 180 meses ou 15 anos, a teor do artigo 142 da Lei
8.213/91.

No presente caso, é de se notar que há nos autos o necessário início de prova material que
comprova efetivamente a qualidade de segurado especial da parte autora, como contrato de
compra e venda mudas por encomenda datado de 13/07/2016 (Evento 1, COMP3 – fls. 02/03);
nota fiscal de aquisição de insumo agrícola – estacas, em nome da autora no ano de 2016
(Evento 1, COMP3 – fl. 05); ficha do cidadão emitida pela Secretaria Municipal de Jaguaré
em 2015, com cadastro da autora no Sítio Paraíso (Evento 1, COMP3 – fl. 05 – fl. 06); recibo
emitido pela autora de recebimento da venda de mudas de aroeira em 13/07/2016 (Evento 1,
COMP3 – fl. 10); documentos do imóvel rural (Evento 1, COMP3 – fls. 13/14 e Evento 1,
ESCRITURA13 e Evento 1, ESCRITURA16); recibos de pagamento de mensalidades ao
sindicato dos trabalhadores rurais de Jaguaré desde 2011 até 2018 (Evento 1, COMP4 – fls.
01/23); carteira do sindicato dos trabalhadores rurais com filiação da autora e do marido
como proprietários, em 05/01/2017 (Evento 1, COMP9  – fls. 01/02); notas fiscais em nome da
autora em 2017 e 2016 (Evento 1, COMP4 – fls. 27/30); nota fiscal de aquisição de insumos
agrícola em nome da autora com data de emissão em 2014 e em 2017 (Evento 1, COMP9 – fl.
03/07); contrato meação agrícola e documentação do imóvel rural em nome da autora e do
marido, para o período de 09/09/2010 a 09/09/2016, com firma reconhecida em 2010 (Evento
1, CONTR10); CTPS com vínculos rurais de 1999/2001, 2002/2004 (Evento 1, CTPS11);
escritura pública declaratória de união estável entre a autora e o companheiro Zenaldo Alves
de Sousa, datada de 2011, em que afirmam que convivem há aproximadamente 17 anos
(Evento 1, ESCRITURA12 – fls. 01/02); escritura pública de compra e venda de terreno rural
adquirido em 2013 (Evento 1, ESCRITURA12 – fls. 03/08 e Evento 1, ESCRITURA16);
Declaração de Aptidão ao PRONAF em nome do companheiro e da autora no ano de 2014,
2015 e 2017 (Evento 1, ESCRITURA14); Ficha de atualização cadastral da agropecuária em
nome da autora no ano de 2014 (Evento 1, ESCRITURA14 – fl. 04); ITRs do imóvel rural da
autora em 2016 (Evento 1, ESCRITURA14 – fls. 06/07 e Evento 1, ESCRITURA15).

A ficha de matrícula escolar de filho e as fichas de atendimento médico ambulatorial do
marido, com a qualificação como lavrador, não servem como início de prova material, em
razão de seu caráter meramente declaratório, mas equiparam-se à prova testemunhal.

Realizada audiência, os depoimentos da autora e das testemunhas foram coerentes no sentido
de que o primeiro trabalho quando veio morar aqui, foi como diarista; que trabalhava no café
e na pimenta; que mora aqui tem 25 anos; que depois foi trabalhar na Enflora; que depois foi
para a Viveiro; que depois foi trabalhar na fazenda de Carlos Barbosa; que nesta fazenda
trabalhava com café; que nesta fazenda trabalhava como diarista e não tinha contrato; que
depois foi para a Paulista trabalhar na fazenda do senhor Wilson, como diarista; que em 2010
foi para o sindicato e fizeram um contrato de 6 anos; que depois adoeceu e conseguiu receber
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beneficio de auxílio doença; que depois comprou um sítio; que faz 2 anos que trabalha no sítio
e trabalha como diarista para vizinhos; que recebeu beneficio durante 7 anos; que hoje já
consegue trabalhar normalmente; que de 2017 até hoje, trabalha para vizinhos e no sítio
próprio; que cultiva pimenta; que trabalha com o filho e o esposo; que faz diária para vizinhos
juntamente com o esposo; que na Enflora trabalhava com eucalipto; que trabalhava com
brotação (mudas de eucalipto); que na empresa Viver, também trabalhava com brotação de
eucalipto.

A primeira testemunha ouvida em Juízo disse que conhece a autora há 25 anos; que conheceu
a autora na Paulista; que quando conheceu a autora ela trabalhava como diarista; que depois
a autora trabalhou nas empresas Enflora e Viveiro, com eucalipto; que depois ela trabalhou
no terreno do Sr. Carlos, no Rio Preto; que neste terreno ela trabalhava com café; que depois
ela voltou para Paulista para trabalhar no terreno do Sr. Wilson; que hoje ela tem um sítio;
que neste sítio ela planta café e pimenta; que já foi ao sítio uma vez; que sabe que a autora
recebeu benefício; que depois que ela melhorou, ela voltou a trabalhar; que em 2009 ela
chegou no local.

Já a outra testemunha informou que conhece a autora há 5 anos; que a autora é sua vizinha;
que na atual propriedade da autora ela planta pimenta; que hoje a autora faz diária para
terceiros; que quando a autora chegou no local, ela não trabalhava, mas não sabe informar o
porquê de a autora não trabalhar quando chegou; que faz uns 2 anos que autora voltou a
trabalhar; que já viu autora trabalhando para terceiros; que o terreno tem meio alqueire; que
no terreno tem pimenta do reino e aroeira; que no terreno ela trabalha com colheita de
pimenta; que a autora reclama de dores; que fora da colheita, nunca viu a autora fazendo
outra coisa; que a autora já fez diária em seu terreno em colheita de pimenta.

Dessa forma, ressalto que a prova oral foi bem convincente e segura. O depoimento pessoal da
parte autora e das testemunhas se mostraram coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
que a parte autora sempre retirou seu sustento da atividade rural, com contrato de parceria
agrícola em alguns períodos e como diarista em diversas propriedade rurais e depois em sua
propriedade rural.

Assim, cotejando as provas documentais apresentadas com a prova testemunhal, resta
comprovado o exercício de atividade rurícola realizado pela parte autora por período superior
à carência necessária para obtenção do benefício.

VOTO

A autora nasceu em 27/06/1963.

Cumpriu o requisito etário em 27/06/2018.

Formulou requerimento realizado em 18/07/2018 (período de carência: de
07/2003 a 07/2018).
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O recorrente, INSS, alega que a autora deveria, obrigatoriamente, a partir de
2011, comprovar efetivamente as contribuições junto ao RGPS. Ocorre que não é desta forma
que os tribunais superiores têm entendido, como é possível ver no julgado que se segue:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. A aposentadoria por idade
rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos trabalhadores rurais que comprovem o
desempenho de atividade rural no período de carência, imediatamente anterior ao implemento
do requisito etário ou anterior ao requerimento administrativo. 2. O labor rural do
trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido pelo segurado especial para fins
previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS como condição para o
reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início de prova material, com
o qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma situação de trabalho
rural como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser ponderada a circunstância
de a parte autora exercer a atividade rural como trabalhadora rural diarista ou boia-fria, o
que conduz a uma flexibilização do início de prova material proporcional à redução da
formalidade das relações campesinas estabelecidas entre os trabalhadores boias-frias e
aqueles que se utilizam da sua mão de obra. 5. Comprovado o preenchimento da carência no
período imediatamente anterior à idade mínima ou ao requerimento administrativo, deve ser
concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. 6. Deliberação sobre índices de
correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a
iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o
andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso,
enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e
vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 7. Determinado o cumprimento
imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, nos
termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil. (TRF-4 - AC:
50191516320154049999 5019151-63.2015.404.9999, Relator: (Auxilio Salise) ÉZIO
TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA TURMA)

 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR
BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL
DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação de que o
Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o
inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a
obtenção de benefícios previdenciários.  2.  Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova
material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não
havendo que se falar em necessidade de   comprovação de recolhimentos previdenciários para
fins de concessão de aposentadoria rural (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 19.12.2012). 3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade
em flagrante desproteção, em qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos,
o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher
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contribuições previdenciárias. 4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (STJ -
REsp 1762211/PR, Relator: NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
27/11/2018, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2018).

 

Diante disso, entende-se que não é necessário que a autora comprove a efetiva
contribuição junto a RGPS para que seja concedido a aposentadoria por idade na qualidade de
segurada especial.

Considera-se que a CTPS da autora constitui documento apto a servir como
início de prova material do exercício da atividade rural. A existência dos vínculos, entre 1999
e 2004, presentes na CTPS constitui forte indicativo de que a autora exerceu trabalho rural
durante o período de carência, antes de receber o benefício de auxílio doença.

As informações apresentadas por meio da documentação colacionada a este
processo foram devidamente corroboradas pelas provas testemunhais que confirmaram que a
autora exercia atividade rural como diarista.

Ressalta-se, ainda, que constitui entendimento pacífico da TNU (Súmula 14) de
que não é necessária a apresentação de documentação referente a todo o período de carência.
Dito isso, é possível estender os documentos apresentados podem ser utilizados para estender
o período de carência até a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Ademais, é necessário dizer que o tempo em que o segurado recebe auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez pode ser computado para fins de carência, conforme
determina a Súmula nº 73, da TNU. Vejamos:

Súmula nº 73, da TNU: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição
ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social.

Também nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CARÁTER NÃO
CONTRIBUTIVO. PERÍODOS DE AUXÍLIO-DOENÇA. APROVEITAMENTO PARA
CONTAGEM DE TEMPO EM APOSENTADORIA RURAL POR IDADE QUANDO
INTERCALADOS POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE QUALIFIQUE O REQUERENTE
COMO SEGURADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de benefício de caráter
não contributivo, como é a aposentadoria por idade do trabalhador rural, é possível que seja
computado no tempo de carência os períodos de gozo de auxílio-doença, desde que
intercalados com períodos de exercício de atividade que qualifique o requerente como
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segurado especial. 2. Incidente da parte autora conhecido e provido. (TRF4 5004482-
98.2013.404.7113, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão
Leonardo Castanho Mendes, juntado aos autos em 24/02/2016)

Para considerar o tempo de gozo do auxílio doença é necessário a apresentação
de documentos capazes de servirem como início de prova material contemporâneos ao
período em que se alega o retorno da atividade rurícola.

No presente caso, a autora apresenta Declaração de Aptidão ao Pronaf (evento
1, ESCRITURA14, p. 3) em seu nome com data em 16/03/2018. Entendo que este documento
é capaz de servir como início de prova material do retorno da autora ao trabalho rural. Junto a
isso, ressalta-se a existência de prova testemunhal uníssona e favorável a autora, que
corrobora com as informações indicadas nos documentos.

Pelos motivos aqui elencados, entendo que a autora possui direito a concessão
do benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural na qualidade de segurada
especial, de modo que a sentença deve ser mantida.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Por fim, o recorrente requer a aplicação do INPC como critério de correção
monetária a partir da vigência da Lei 11.430/2006 e juros de mora, na forma disciplinada pelo
artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a dada vermelha pela Lei 11.960/2009.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na
sessão do dia 20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela
Lei 11.960/09), no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de
relação jurídica não-tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo
dispositivo é inconstitucional “... na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,...” (2ª tese). Não se efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de
inconstitucionalidade.

Por outro lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos
recursos especiais repetitivos, definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i)
deve haver a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção.
Julgado em 22/2/18).

Contudo, em decisão prolatada em 24-09-2018, o ministro Luiz Fux concedeu
efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE. O julgamento
desses embargos de declaração ocorreu no dia 03-10-2019. O sítio do STF na internet
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transcreveu a conclusão do julgamento nos seguintes termos: 

TRIBUNAL PLENO

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de
Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Em suma: (i) aplica-se ao caso o que deliberou o STF ao julgar o RE 870.947
em 20/09/2017; (ii) não houve modulação dos efeitos.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção
legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000764457v3 e do código CRC 9c3f5735. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001048-10.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANGELITA DA CRUZ SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788025v2 e do código CRC 17239e49. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000344-57.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SANTILIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. REECURSO DA AUTORA. COMPANHEIRO COM
RENDA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. ATIVIDADE
RURAL DISPENSÁVEL À SUBSISTÊNCIA DO GRUPO FAMILIAR.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] Quanto aos depoimentos das testemunhas, ambos não deixam dúvidas de que em todo o
período que conhecem a recorrente, a mesma sempre exerceu atividade rural.

Recorrente apresenta e junta aos autos todos os documentos necessários à obtenção do
benefício, quais sejam: documentos pessoais; INCRAS da propriedade; Escritura Pública de
Compra e Venda da propriedade agrícola onde exerceu suas atividades em regime de
economia familiar, além do depoimento das testemunhas que conformaram o labor rural da
recorrente.

Além de que, a recorrente comprovou o exercício de atividade rural no período de carência
exigido pelo benefício requerido, através da declaração emitida pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Aracruz. [...]

Dessa forma, a recorrente cumpriu os dois requisitos básicos para a concessão do benefício,
quais sejam: a idade mínima de 55 anos de idade e o período de carência exigida pelo
benefício.

Ressalta-se ainda, Srs. julgadores, a r. sentença proferida pelo M.M juiz “a quo”, fere de
morte a Lei 8213/91 e seu Decreto Regulamentador, bem como preceitos constitucionais
consagrados, devendo, por isso, ser modificada em sua íntegra, o que por certo será declarado
por este Egrégio Colegiado. [...]
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A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

A autora completou 55 anos de idade em 16/11/2011. Requereu a aposentadoria em
21/01/2017, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

A autora precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: nota fiscal de
venda de peixe (EVENTO 1, PROCADM3, fl. 9).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

AUTORA: mora em Cachoeirinha do Riacho, município de Aracruz; que mora lá há 37 anos;
que é divorciada; que não recebe pensão; que trabalha com vinho, artesanato caseiro, tilápia,
côco, laranja; que o terreno é da autora; que fica distante 40 minutos do centro de Aracruz;
que comprou o terreno com ajuda dos filhos; que mora nesse terreno com o companheiro; que
o companheiro é aposentado; que ele era motorista; que moram juntos há 15 anos; que vende
o vinho de jabuticaba e a tilápia que produz lá; que vende temperos também; que trabalhou
como costureira antes de ir morar na roça; disse que um dos filhos fez recolhimentos de
contribuição previdenciária.

PRIMEIRA TESTEMUNHA: conhece a autora há 16 anos, de Cachoeirinha do Riacho; que
ela tem uma chácara, um tanque de peixes; que ela vende mas pouco; que já viu a autora
trabalhando; que ela nunca trabalhou fora da roça; que a autora trabalha praticamente
sozinha; que nesse período eles não trabalharam em outra coisa.

SEGUNDA TESTEMUNHA: conhece a autora há 16 anos; autora e marido tem uma chácara
onde tem frutas e peixe; a autora e o marido tem um carro S10; que o marido ainda trabalha
eventualmente como motorista até os dias de hoje; que nunca viu a autora trabalhando como
costureira; que nunca se separou do esposo.

A autora em seu depoimento, afirmou que seu marido era motorista e aposentou-se em razão
do exercício da atividade urbana. Autora disse ainda que trabalha com pequenas produções
artesanais em sua própria casa.

Não ficou caracterizado pela prova oral o efetivo trabalho como segurada especial.

Com razão o INSS em seu posicionamento no processo administrativo (EVENTO 1,
PROCADM3, fl. 19), pois a autora se qualifica como contribuinte individual.
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Some-se a isso não haver nos autos início de prova material apta a comprovar o labor rural
exercido pela autora nestes períodos.

Consoante disposto no art. 55, §3º, Lei 8213/91, não será possível a comprovação da atividade
rural exclusivamente por meio de prova testemunhal:

“(...)

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa
administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito
quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a
prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito, na forma prevista no regulamento. “

Assim, entendo que não restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, na condição
de segurado especial, de modo que o pleito autoral não merece guarida neste Juízo. [...]

VOTO

A autora nasceu em 16/11/1956.

Cumpriu o requisito etário em 16/11/2011.

Formulou requerimento em 21/01/2017 (período de carência: de 01/2002 a
01/2017).

A autora apresentou documentos como nota fiscal de venda de peixe
(01/12/2016) e escritura de compra e venda do terreno (2004). Tais documentos seriam
capazes de servirem de início de prova material, mas, no caso em questão, os referidos
documentos indicam que o trabalho rural exercido não era indispensável a subsistência do
núcleo familiar.

É sabido que a existência de vínculo urbano de um dos membros do núcleo
familiar não é capaz de descaracterizar o regime de economia familiar, como já pacificado na
súmula 24 da TNU, o que descaracteriza é o trabalho rural ser dispensável, prescindível.

A pessoa somente pode ser qualificada como segurada especial se a atividade
rural ou extrativista desempenhada for indispensável para o sustento. Trata-se de critério legal
que decorre do disposto no § 1º do inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91: “§ 1º Entende-se
como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes.”
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As testemunhas confirmaram que a autora vendia peixes, mas uma das
testemunhas afirmou que a autora vendia pouco peixe, corroborando com o demonstrado na
nota fiscal apresenta, que representa uma pequena quantidade de peixes, indicando, mais uma
vez, a dispensabilidade do trabalho da autora.

Além disso, a outra testemunha afirmou que o marido da autora ainda faz
serviços como motorista, mesmo estando aposentado, indicando, mais uma vez, a atividade
rural por ela desempenhada NÃO era exercida com a nota da indispensabilidade.

Entendo, portanto, que não ficou caracterizado pela prova oral o efetivo trabalho
como segurada especial.

A sentença deve ser mantida pelos próprio fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente e o
julgado está em consonância com a lei e o entendimento desta Turma Recursal.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767221v2 e do código CRC a618e423. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000344-57.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SANTILIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO (OAB ES006985)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787979v2 e do código CRC e2743914. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000231-06.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVANO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
DEVIDAMENTE CONFIRMADA POR PROVA
TESTEMUNHAL. DIARISTA. DESNECESSIDADE DE
CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE 2011. ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] O Juízo a quo, ao prolatar a sentença, evento 38, afirma que após 2010 não restou
comprovado que o Autor tenha trabalhado como segurado especial, pois, ao que parece,
trabalhava na condição de diarista rural.

Todavia, Excelências, não é isso que se verifica após oitiva dos depoimentos do Recorrente e
das testemunhas em audiência.

O Recorrente informou que mora em Cavalinhos; que trabalha em uma propriedade rural
atualmente, sem contrato; que nunca trabalhou com contrato, mas sempre ajudando as
pessoas; que depois que saiu da propriedade de Ademir, continuou trabalhando para outras
pessoas, ganhando por mês; que nunca foi meeiro; que depois trabalhou para Neném
Pandolfi, onde morou, mas não soube dizer por quanto tempo; que a esposa não é aposentada;
que trabalhou para Favarato por 13 anos; que cuida de lavoura de café e cacau; que só
trabalhou na roça durante sua vida.

A primeira testemunha informou que conhece o autor desde a infância; que o autor trabalhou
para Ademir; que depois disso, trabalhou para a outra testemunha que está em Juízo; que o
autor ganhava salário e trabalhou para este senhor por 2 anos, aproximadamente; que fazia
de tudo nessa propriedade; que o autor nunca trabalhou como meeiro; que agora o autor está
tocando uma lavoura de feijão para o Rogério; que eles dividem essa lavoura a meia; que tem
uma meia de café com Vanisse também; que o autor também já trabalhou para Nilton
Favarato e Edilson; que nunca viu o autor trabalhando fora da roça; que moram próximos.
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A segunda testemunha informou que conhece o autor desde que se casou; que o autor sempre
trabalhou na roça, mas não soube dizer se era meeiro, diarista ou empregado; que morava
próximo do autor.

A terceira testemunha informou que conhece o autor há 12 anos; que o autor já trabalhou
para a testemunha e que ainda trabalha; que começou a trabalhar com o autor,
primeiramente, em uma empresa de prestação de serviço agrícola e que no ano passado
começou a trabalhar como meeiro para a testemunha; que a primeira vez que trabalhou para
a testemunha foi em 2005, como contratado, fazendo serviços gerais na área de plantio; que
não tem contrato escrito de meação com o autor; que o autor trabalha com diversas culturas,
como lavoura branca; que a propriedade rural fica em Cavalinhos; que lá a testemunha
trabalha com queijaria de pequeno porte; que o terreno é arrendado; que não tem gado; tem
lavoura branca para próprio consumo; que sabe que antes o autor trabalhava para os
Favarato; que sabe que ele também tem uma meia com Vanisse, plantando cacau e café; que o
autor sempre foi trabalhador rural.

Dessa forma, não cabe a alegação de que os depoimentos do autor e das testemunhas foram
vagos e imprecisos quanto ao trabalho rural do autor, na condição de segurado especial.

Todas as testemunhas informaram que desde que conhecem o Recorrente, nunca o viram
exercendo qualquer outra função a não ser a lida campesina e que atualmente possui meia
com a terceira testemunha e com outro proprietário.

Ao observar a CTPS do Recorrente verifica-se que todas as breves vezes que teve sua carteira
de trabalho assinada, foi na condição de trabalhador rural.

Ademais, mesmo se considerado que atuava após 2010 na condição de “diarista”, tal fato não
é apto por si só para descaracterizar sua condição de segurado especial. [...] Como se
verifica, o próprio magistrado “a quo” não nega em nenhum momento que o Recorrente foi
trabalhador rural por toda a sua vida, baseando a improcedência da sentença unicamente na
alegação de que o mesmo após 2010 pode ter atuado como “diarista”.

Portanto, deveria o magistrado considerar todo o conjunto probatório, uma vez que as provas
materiais presentes aos autos possuem grandes indícios do trabalho rural, que aliadas com a
prova testemunhal podem ser corroboradas para reconhecer a qualidade de segurado especial
do Recorrente.

Diante de todo o exposto, uma vez que tanto a prova material acostada aos autos quanto a
prova testemunhal foram unânimes quanto a comprovação da atividade rural desempenhada
pelo Recorrente por toda a sua vida, requer seja julgado procedente o presente recurso a fim
de reformar a sentença e seja concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. [...]

 

A sentença possui a seguinte fundamentação:

[...] O autor completou 60 anos de idade em 01/05/2017. Requereu a
aposentadoria em 28/03/18, preenchendo o primeiro requisito do benefício.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 212



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 187/552

5000231-06.2019.4.02.5004 500000771281 .V5 ASP15470269795© JES7027

O autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: CTPS com aluns
vínculos rurais a partir de 2007 (EVENTO 1, PROCADM4), Certidão de Casamento
constando sua qualificação como lavrador (EVENTO 1, PROCADM5), Ficha de matrícula
escolar onde o autor está qualificado como braçal (EVENTO 1, PROCADM5, fls. 12/14).

O início de prova material não passa de prova indiciária. É a prova testemunhal que, em
complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição em torno dos fatos
pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

Foi realizada audiência. Segue o teor de trechos principais dos depoimentos:

AUTOR: que mora em Cavalinhos; que trabalha em uma propriedade rural atualmente, sem
contrato; que nunca trabalhou com contrato, mas sempre ajudando as pessoas; que depois que
saiu da propriedade de Ademir, continuou trabalhando para outras pessoas, ganhando por
mês; que nunca foi meeiro; que depois trabalhou para Neném Pandolfi, onde morou mas não
soube dizer por quanto tempo; que a esposa não é aposentada; que trabalhou para Favarato
por 13 anos; que cuida de lavoura de café e cacau; que só trabalhou na roça durante sua vida.

PRIMEIRA TESTEMUNHA: que conhece o autor desde a infância; que o autor trabalhou
para Ademir; que depois disso, trabalhou para a outra testemunha que está em Juízo; que o
autor ganhava salário e trabalhou para este senhor por 2 anos, aproximadamente; que fazia
de tudo nessa propriedade; que o autor nunca trabalhou como meeiro; que agora o autor está
tocando uma lavoura de feijão para o Rogério; que eles dividem essa lavoura a meia; que tem
uma meia de café com Vanisse também; que o autor também já trabalhou para Nilton
Favarato e Edilson; que nunca viu o autor trabalhando fora da roça; que moram próximos.

SEGUNDA TESTEMUNHA: que conhece o autor desde que se casou; que o autor sempre
trabalhou na roça, mas não soube dizer se era meeiro, diarista ou empregado; que morava
próximo do autor.

TERCEIRA TESTEMUNHA: que conhece o autor há 12 anos; que o autor já trabalhou para a
testemunha e que ainda trabalha; que começou a trabalhar com o autor, primeiramente, em
uma empresa de prestação de serviço agrícola e que no ano passado começou a trabalhar
como meeiro para a testemunha; que a primeira vez que trabalhou para a testemunha foi em
2005, como contratado, fazendo serviços gerais na área de plantio; que não tem contrato
escrito de meação com o autor; que o autor trabalha com diversas culturas, como lavoura
branca; que a propriedade rural fica em Cavalinhos; que lá a testemunha trabalha com
queijaria de pequeno porte; que o terreno é arrendado; que não tem gado; tem lavoura branca
para próprio consumo; que sabe que antes o autor trabalhava para os Favarato; que sabe que
ele também tem uma meia com Vanisse, plantando cacau e café; que o autor sempre foi
trabalhador rural.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do art. 11)
quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do art.
11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
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do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na
alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem
recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado especial.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de
natureza rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A parte autora
requereu a aposentadoria em 2015. A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores
rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da
Lei nº 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas
com base na comprovação de exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições.
A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural.

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.

No presente caso, o depoimento do autor e das testemunhas foram vagos e imprecisos quanto
ao trabalho rural do autor, na condição de segurado especial.

Não restou comprovado que o autor tenha trabalhado como segurado especial após 2010. A
partir desse ano, o autor precisaria ter recolhido contribuições para manter a qualidade de
segurado e computar o tempo de carência, já que, ao que parece, trabalhou na condição de
diarista rural.

Sendo assim, o pedido do autor não merece guarida neste Juizo. [...]

VOTO

O autor nasceu em 01/05/1957. Cumpriu o requisito etário em 01/05/2017. Formulou
requerimento realizado em 28/03/2018 (período de carência: de 03/2003 a 03/2018).

O juízo a quo, ao prolatar a sentença, afirma que após 2010 não restou comprovado que o
Autor tenha trabalhado como segurado especial, pois, ao que parece, trabalhava na condição
de diarista rural. Afirma, ainda, que, a partir de 2011, o autor precisaria ter recolhido
contribuições para manter a qualidade de segurado e computar o tempo de carência.

Ocorre que não é desta forma que os tribunais superiores têm entendido, como é possível ver
no julgado que se segue:
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. A aposentadoria por idade
rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos trabalhadores rurais que comprovem o
desempenho de atividade rural no período de carência, imediatamente anterior ao implemento
do requisito etário ou anterior ao requerimento administrativo. 2. O labor rural do
trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido pelo segurado especial para fins
previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS como condição para o
reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início de prova material, com
o qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma situação de trabalho
rural como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser ponderada a circunstância
de a parte autora exercer a atividade rural como trabalhadora rural diarista ou boia-fria, o
que conduz a uma flexibilização do início de prova material proporcional à redução da
formalidade das relações campesinas estabelecidas entre os trabalhadores boias-frias e
aqueles que se utilizam da sua mão de obra. 5. Comprovado o preenchimento da carência no
período imediatamente anterior à idade mínima ou ao requerimento administrativo, deve ser
concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. 6. Deliberação sobre índices de
correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a
iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o
andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso,
enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e
vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 7. Determinado o cumprimento
imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, nos
termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil. (TRF-4 - AC:
50191516320154049999 5019151-63.2015.404.9999, Relator: (Auxilio Salise) ÉZIO
TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA TURMA)

 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR
BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL
DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Esta Corte consolidou a orientação de que o
Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o
inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a
obtenção de benefícios previdenciários.  2.  Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova
material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não
havendo que se falar em necessidade de   comprovação de recolhimentos previdenciários para
fins de concessão de aposentadoria rural (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 19.12.2012). 3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade
em flagrante desproteção, em qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos,
o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher
contribuições previdenciárias. 4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (STJ -
REsp 1762211/PR, Relator: NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
27/11/2018, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2018).
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Diante disso, entende-se que não é necessário que o autor comprove a efetiva contribuição
junto a RGPS para que seja concedido a aposentadoria por idade na qualidade de segurada
especial.

Ocorre que o autor não era diarista, mas meeiro, conforme relato do próprio autor e das
testemunhas. Com efeito, parece-me que a sentença não resumiu corretamente o depoimento
pessoal do autor e o relato das testemunhas. Isto porque apesar do autor afirmar que nunca
trabalhou como meeiro, quando questionado como eram realizados os acordos com os
proprietários das terras, o Sr. Silvano afirmou que era feito o plantio e que a colheita era
dividida “meio a meio” entre ele e o dono da terra. Ou seja: o autor exercia a atividade
rurícola como meeiro.

Além disso, o autor afirmou já trabalhou para Favarato e para Ademir e que, atualmente,
planta feijão e milho nas terras do Sr. Rogério e cacau e café nas terras da Sr.ª Vanisse.

Ressalta-se que o autor é iletrado e muito humilde e encontrou dificuldades para responder
algumas perguntas.

Quanto aos depoimentos testemunhais, podem ser assim sintetizados:

A primeira testemunha afirmou que conhece o autor desde a infância e que ele
sempre exerceu trabalhos agrícolas; que já trabalhou para Favarato e Edilson e
que atualmente trabalha para Vanisse e Rogério.

A segunda testemunha, inicialmente, afirmou que o autor nunca foi meeiro, mas
ao ser perguntada se sabia como eram feitos os acordos do autor com os
proprietários das terras, afirmou que o Sr. Silvano trabalhava “à meia”, ficando
com parte da produção e entregando a outra parte para o proprietário. Afirmou
que nunca viu o autor trabalhando com outra coisa a não ser na roça.

A terceira testemunha, Sr. Rogério, afirmou que o autor trabalhou pra ele de
carteira assinada há anos atrás fazendo serviços de plantio e que atualmente
trabalha de meeiro para ele nas terras da esposa, plantando milho e feijão. Como
conhece o autor há mais de 10 anos, afirmou que nunca o viu trabalhar com
outra coisa a não ser o serviço rural.

Diante disso, as informações apresentadas por meio da documentação colacionada a este
processo foi devidamente corroborada pelas provas testemunhais que confirmaram que o
autor sempre exerceu atividade rurícola.

Quanto ao início de prova material, reporto-me ao que consignou a sentença e a considero
suficiente no caso, dada a humilde condição da parte autora.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 212



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 191/552

5000231-06.2019.4.02.5004 500000771281 .V5 ASP15470269795© JES7027

Sendo assim, resta evidente que o autor faz jus ao benefício pleiteado nesta demanda,
preenchendo os requisitos necessários para a sua concessão, motivo pelo qual a sentença
merece ser reformada.

Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a conceder à parte
autora, o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, a contar da DER
(28/03/2018).

ANTECIPO A TUTELA. INTIME-SE A ASPADJ para implantar o benefício no prazo de
30 dias.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000771281v5 e do código CRC b6145bba. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:1:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000231-06.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SILVANO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835537v2 e do código CRC e74c63c2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:1:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000100-28.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EVA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. RECURSO DA AUTORA.
INDISPENSABILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL
NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU AO IMPLEMENTO DO
REQUISITO ETÁRIO. SÚMULA 54 DA TNU. RECURSO PROVIDO
EM PARTE (AVERBAÇÃO).

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] O ponto nodal de discussão, é o afastamento da Recorrente do meio rural por longo
período.

Neste ponto, vale apena trazer à baila, que o afastamento da Recorrente da vida campesina
não se deu ao seu bel-prazer, muito menos por uma melhoria financeira, muito pelo contrário,
foi por uma necessidade de sobrevivência.

[...] Em meados do ano 1998, o esposo da Recorrente foi preso, e ela com três filhos ainda
menores (08, 12, 14 anos de idade), precisou deixar a atividade rurícola, por não conseguir
sozinha, administrar os cuidados com os filhos e labor rural sozinha, motivo pela qual
precisou se abrigar com seus familiares na zona urbana.

Frisa-se que a Recorrente NUNCA teve nenhum vínculo empregatício na zona urbana,
conforme pode ser constatado pelo extrato do CNIS.

Com seu esposo aposentado por invalidez no ano de 2008 (Evento 9, PROCADM1, Página 67,
no ano de 2012, juntamente com seu filho Evair e esposo, a Recorrente voltou para lide rural
(Evento 1, OUT4, Página 12).
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A Recorrente NUNCA teve um vínculo empregatício urbano, todavia, inicialmente, por
analogia invoca a súmula nº 46 da TNU, com destaque na parte final: “O exercício de
atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de
trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto. ”

Assim, considerando a súmula retro, no caso concreto, não reconhecer atividade rurícola da
Recorrente para fins da aposentadoria, é desprezar toda a sua vida em si. Sendo que tirando o
período que a Recorrente ficou na zona urbana por necessidade, sempre viveu no meio
campino.

[...] Dos julgados, resta claro que a descontinuidade da atividade rural, ainda que por longo
período, não afasta a computação do período rural anterior e posterior a atividade ou
mudança urbana. Devendo ser analisado caso a caso, e que no presente caso, verifica-se que
mudança da Recorrente do meio rural se deu por força maior, e não tendo nenhum vínculo
empregatício urbano.

Ainda, vale destacar, que mesmo no âmbito administrativo, quando se analisa a
descontinuidade do trabalho rural, a perda da qualidade de segurado não constitui óbice à
outorga da aposentadoria por idade. Exige-se apenas que o segurado totalize o número de
meses igual ao período de carência exigido para a concessão do benefício e se encontre no
exercício da atividade rural, quando do requerimento administrativo.

[...] A IN nº 77/2015, é clara, não trazendo dúbia interpretação, uma vez reconhecida a
carência exigida para a concessão da aposentadoria por idade rural, ainda que de forma
descontinua – não fazendo referência a tempo de descontinuidade como óbice a concessão da
atividade rural.

Ademias, invoca a Recorrente que a presente demanda seja julgada em observância ao
princípio in dubio pro misero, como bem sintetizado pelo STJ.

[...] Consoante a peculiaridade do caso da Recorrente, em consonância com a fundamentação
esboça, em especial, a IN nº 77, se faz necessária a reforma da sentença de piso, para a
concessão da aposentadoria por idade rural, uma vez, que a época do requerimento
administrativo a Recorrente preenchia todos os requisitos exigidos.

Em que pese os segurados especiais não contribuir de forma pecuniária para a previdência,
desconsiderar o vínculo rural, quando a mudança de atividade ou pela simples mudança para
zona urbana, fere o princípio da igualdade, vez que para os trabalhadores urbanos, a sua
contribuição já mais é escusada, ainda que a retomada da contribuição se dê em intervalo de
longo período. [...]

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] A primeira testemunha confirmou a atividade rural da autora no Município de Santa
Teresa a partir de 1986. Não ficou confirmado exercício de atividade rural no período de 1976
a 1986.
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As outras duas testemunhas confirmaram exercício de atividade rural pela autora no período
de 2012 a 2015 na localidade de Vila Verde, em Pancas.

Ficou provado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar nos períodos
que arbitro entre 01/10/1986 e 31/12/1998 e entre 01/04/2012 a 31/12/2015.

O art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 admite que a atividade rural seja descontínua para fins de
concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural. Por isso, o trabalho rural até
1998 poderia ser somado com o trabalho a partir de 2012 para completar os 180 meses de
atividade rural. Ocorre que o mesmo dispositivo legal prescreve que a atividade rural precisa
ser aferida “no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício”. Por isso,
quando o trabalhador rural abandona o campo durante longo período, o tempo de atividade
rural remoto não pode ser computado. “A jurisprudência da TNU consolidou-se no sentido de
que a descontinuidade da atividade rural admitida pela legislação é aquela que não representa
uma ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que deve ser aferida em
cada caso concreto” (Turma Nacional de Uniformização, PEDILEF 2008.70.57.001130-0,
Relator Juiz Federal Rogerio Moreira Alves, DOU 31/05/2013). No presente caso, o
afastamento da atividade rural foi muito longo, durou mais de treze anos, tendo consolidado a
ruptura da autora com o meio rural. [...]

VOTO

A autora nasceu em 20/12/1957.

Cumpriu o requisito etário em 20/12/2012.

Formulou o requerimento em 27/06/2016 (período de carência: de 06/2001 a 06/2016).

A recorrente, Sr.ª Eva Maria de Oliveira Teixeira, alegou que a descontinuidade do trabalho
rural não descaracteriza a qualidade de segurado especial.

No recurso a autora admite que deixou o labor rural em 1998; e que tornou a desempenhar
trabalho rural no ano de 2012, juntamente com seu filho Evair e o esposo.

De fato, a descontinuidade do labor campesino não descaracteriza a atividade rurícola, de
modo que é possível a existência de vínculos urbanos durante o período de carência, por
exemplo. Mas se trata de uma descontinuidade pequena. Uma interpretação mais larga seria
no sentido de que, ao se ultrapassar 3 anos longe da atividade rural, perde-se a qualidade de
segurado especial.

Nessa linha, os tribunais superiores entendem que, para a concessão de aposentadoria por
idade rural, é necessário que o exercício do labor campesino tenha se dado no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do requisito
etário. Nesse sentido é o entendimento consolidado na súmula 54 da TNU:
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 “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo
de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do
implemento da idade mínima”.

Também nesse sentido, cito o seguinte julgado da TNU:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL.
INDISPENSABILIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO
IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU AO
IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO
STJ. PET 7476/PR.    1. A requerente alegou no incidente de uniformização ter completado a
idade mínima para aposentadoria de trabalhador rural em 2003. Confessou que abandonou a
atividade rural em 1993, mas sustentou ter direito à aposentadoria por idade ao completar 55
anos, por ter exercido atividade rural em tempo equivalente à carência do benefício.    2. No
julgamento da PET 7.476/PR, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que é necessária a comprovação da atividade agrícola no período imediatamente anterior ao
requerimento de aposentadoria. Também negou a possibilidade de cumprimento não
simultâneo dos requisitos da aposentadoria por idade de trabalhador rural, ao pontuar que
“Não se mostra possível conjugar de modo favorável ao trabalhador rural a norma do § 1º do
art. 3º da Lei n. 10.666/2003, que permitiu a dissociação da comprovação dos requisitos para
os benefícios que especificou: aposentadoria por contribuição, especial e por idade urbana, os
quais pressupõem contribuição”.    3. Se o segurado especial deixa de exercer atividade rural
antes do requerimento administrativo ou antes de completar o requisito etário, não tem
direito à aposentadoria por idade, independentemente de ter anteriormente completado
tempo de serviço rural equivalente ao período de carência.  4. O incidente de uniformização
de jurisprudência pressupõe demonstração de contrariedade a súmula ou jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça (art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001). Se os
julgados indicados como paradigmas não representam a jurisprudência dominante da Corte,
não cabe incidente de uniformização. 5. Incidente não conhecido. (Processo 0002909-
56.2006.4.03.6314, Relator Juiz Rogério Moreira Alves, DOU 30/03/2012).

Dessa maneira, entendo que a autora não possui direito a concessão do benefício de
aposentadoria por idade na qualidade de segurada especial. Isto porque a própria autora
confirma o afastamento da atividade rural no período de 1998 a 2012.

Por esse motivo, quanto ao mérito da causa, a sentença deve ser mantida pelos próprio
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Ocorre, contudo, que a sentença reconheceu o seguinte:

Ficou provado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar
nos períodos que arbitro entre 01/10/1986 e 31/12/1998 e entre 01/04/2012 a
31/12/2015.

Tanto a prova material quanto a testemunhal são convergentes, a teor do que há na sentença. 
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Para evitar nova demanda, tais períodos devem ser averbados.

Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora apenas para CONDENAR o
réu a AVERBAR a atividade rural desempenhada pela autora nos seguintes períodos
(segurada especial): 

a) entre 01/10/1986 e 31/12/1998; 

b) entre 01/04/2012 a 31/12/2015.

Sem honorários e sem custas.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000780118v4 e do código CRC f5696396. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000100-28.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EVA MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO LOPES (OAB ES026569)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000824934v2 e do código CRC bf3be4c3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001611-98.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JAIR PEREIRA NEVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. DIARISTA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL DEVIDAMENTE CONFIRMADA POR PROVA
TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...]

No entanto, provou-se através de prova testemunhal e documental que a autor sempre
trabalhou como homem do campo, e diferente como foi dito na sentença, no período de 2011
até a data do requerimento, o autor sempre trabalhou de carteira assinada em diversos
contratos de trabalho na condição de trabalhador rural,

[...]

Ou seja, após o período de 1/1/2011 em diante o autor comprova diversos recolhimentos de
contribuições na condição de trabalhador rural.

Portanto, considerando os períodos na CTPS do autor com registro de vínculos rurais entre
2005 e 2017, e que há 02 anos, aproximadamente, trabalha em regime de economia familiar,
em um assentamento rural, onde vive, conforme foi relatado em sentença. O Autor comprova
que nos últimos 15 anos sempre trabalhou na condição de trabalhador rural, dando direito ao
autor ao benefício de aposentadoria por idade rural.

No caso em tela, a recorrente demonstrou extremo conhecimento na lida do campo,
respondendo todos os questionamentos, o que só é possível pelos mais de 30 anos de atividade
rural.
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O trabalhador rural possui dificuldade em apresentar prova material robusta que abrange
grande parte do período de carência, devendo haver uma flexibilidade do rigor legal e
relativização da prova material.

[...]

VOTO

A autora nasceu em 27/06/1955.

Cumpriu o requisito etário em 27/06/2015.

Formulou requerimento realizado em 09/04/2018 (período de carência: de
04/2003 a 04/2018).

A questão do trabalho rural, parte como diarista e parte como segurado especial 
(em assentamento) durante o período de carência , restou comprovada, à luz do que afirmou o
Juízo a quo na sentença, verbis:

A prova documental aliada à prova testemunhal, que foi segura e convincente, confirmou o
trabalho do autor em atividade rural  na condição de diarista (sendo que não há nada que
indique o autor tenha trabalhado fora da roça) e  como trabalhador rural. Há 02 anos,
aproximadamente, trabalha em regime de economia familiar, em um assentamento rural, onde
vive.

...

Todavia, como informado pelo próprio autor em seu depoimento pessoal, ele sempre trabalhou
na condição de diarista. O trabalho em regime de economia familiar só teve início há dois
anos. 

Assim, como o tempo de diarista sem recolhimentos só pode ser computado até 2011, e
considerando os dois anos de trabalho no assentamento como segurado especial, o autor não
cumpriu o pressuposto relativo ao exercício do labor campesino “no período imediatamente
anterior”, como exigem os arts. 39, I, 48, § 2º, 55, § 3º, e 143, todos da Lei n. 8.213/91.

Ou seja: não há dúvida de que o autor laborou, seja como diarista, seja como
segurado especial, durante o período de carência.

Não obstante isso, o juízo a quo afirmou que o autor deveria, obrigatoriamente,
a partir de 2011, comprovar efetivamente as contribuições junto ao RGPS. Ocorre que não é
desta forma que os tribunais superiores têm entendido, como é possível ver no julgado que se
segue:
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CONCESSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. DIARISTA. BOIA-FRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DIFERIMENTO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. A aposentadoria por idade
rural, no valor de um salário-mínimo, é devido aos trabalhadores rurais que comprovem o
desempenho de atividade rural no período de carência, imediatamente anterior ao implemento
do requisito etário ou anterior ao requerimento administrativo. 2. O labor rural do
trabalhador boia-fria deve ser equiparado ao do exercido pelo segurado especial para fins
previdenciários, sendo dispensada a contribuição ao RGPS como condição para o
reconhecimento do labor especial. 3. A parte autora apresentou início de prova material, com
o qual a prova testemunhal convergiu, no sentido de demonstrar uma situação de trabalho
rural como boia-fria ou diarista sem afastamentos. 4. Há que ser ponderada a circunstância
de a parte autora exercer a atividade rural como trabalhadora rural diarista ou boia-fria, o
que conduz a uma flexibilização do início de prova material proporcional à redução da
formalidade das relações campesinas estabelecidas entre os trabalhadores boias-frias e
aqueles que se utilizam da sua mão de obra. 5. Comprovado o preenchimento da carência no
período imediatamente anterior à idade mínima ou ao requerimento administrativo, deve ser
concedido o benefício de aposentadoria por idade rural. 6. Deliberação sobre índices de
correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a
iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o
andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso,
enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e
vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 7. Determinado o cumprimento
imediato do acórdão no tocante à implantação do benefício, a ser efetivada em 45 dias, nos
termos do artigo 497, caput, do Código de Processo Civil. (TRF-4 - AC:
50191516320154049999 5019151-63.2015.404.9999, Relator: (Auxilio Salise) ÉZIO
TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2017, SEXTA TURMA)

 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR
BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL
DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  1. Esta Corte consolidou a orientação de que o
Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o
inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a
obtenção de benefícios previdenciários.  2.  Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova
material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não
havendo que se falar em necessidade de   comprovação de recolhimentos previdenciários para
fins de concessão de aposentadoria rural (REsp.  1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, DJe 19.12.2012). 3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade
em flagrante desproteção, em qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos,
o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher
contribuições previdenciárias.   4.   Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.  (STJ
- REsp 1762211/PR, Relator: NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
27/11/2018, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/12/2018).
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Diante disso, entende-se que não é necessário que o autor comprove a efetiva
contribuição junto a RGPS para que seja concedido a aposentadoria por idade na qualidade de
segurada especial.

Considera-se que a CTPS do autor constitui documento apto a servir como
início de prova material do exercício da atividade rural. A existência dos vínculos, entre 2008
e 2017, presentes na CTPS constitui forte indicativo de que o autor exerceu trabalho rural
durante todo o período de carência conforme alegado.

As informações apresentadas por meio da documentação colacionada a este
processo foi devidamente corroborada pelas provas testemunhais que confirmaram que o
autor exerce atividade rural.

Ressalta-se, ainda, que constitui entendimento pacífico da TNU (Súmula 14) de
que não é necessária a apresentação de documentação referente a todo o período de carência.
Dito isso, é possível estender os documentos apresentados podem ser utilizados para estender
o período de carência até a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Sendo assim, resta evidente que o autor faz jus ao benefício pleiteado nesta
demanda, preenchendo os requisitos necessários para a sua concessão, motivo pelo qual a
sentença merece ser reformada.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o
INSS a conceder à parte autora, o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, a
contar da DER (09/04/2018).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte
autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759030v3 e do código CRC 5157b866. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001611-98.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JAIR PEREIRA NEVES (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CAMPANA FIOROT (OAB ES014617)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787841v2 e do código CRC f5648873. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5033685-83.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIO CESAR RIZZO BICALHO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade rural.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora, MARIO CESAR RIZZO BICALHO, interpôs RECURSO
INOMINADO alegando o que segue:

"O Recorrente requereu em sua inicial a condenação da Ré a concessão do benefício
aposentadoria por tempo de contribuição com averbação de tempo rural c/c aposentadoria
por idade rural com reafirmação da DER.

O recorrente exerceu exclusivamente a atividade rural desde o 2000, realizando as
contribuições facultativas para a previdência.

O requerimento administrativo foi realizado no dia 30/11/2018 e o processo administrativo foi
concluído no dia 22/11/2019 Evento 5, PROCADM1, Página 56.

Durante a tramitação na esfera administrativa o Recorrente implementou o quesito etário de
60 anos para o trabalhador rural.

A legislação previdenciária obriga o INSS informar ao segurado a opção por benefício diverso
do requerimento original caso haja a ocorrência de fato superveniente, sendo nesse caso
operado a reafirmação da DER.

[...]

Durante 19 anos o Recorrente facultativamente verteu contribuições para o INSS muito mais
de 180 contribuições.

[...]

O Magistrado fundamentou de forma equivocada a sentença, onde deixou de computar para
fins de carência o período compreendido entre 01/05/2007 a 31/05/2009, 01/07/2009 a
31/10/2012 e 01/12/2012 a 31/12/2018.
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O pedido do Recorrente trata da aposentadoria por idade rural, o que o que lhe garante o
direito da contagem de todo período posterior a 2000, independente de recolhimento e se de
11% ou de 20%, o que importa é a efetiva atividade rural exercida durante o período.

A separação de tempo de contribuição por alíquotas não merece guarida, pois o direito do
Recorrente está fundado em sua efetiva atividade como lavrador, o que o enquadra da
qualidade de segurado especial, que lhe dá direito a aposentadoria por idade rural
independente de contribuição.

[...]

É reconhecido que o Recorrente completou 60 anos de idade durante a tramitação do processo
administrativo.

De acordo com a legislação previdenciária, o art. 690 da IN 77 impõe conduta administrativa
ao servidor de informar ao segurado a possibilidade de alterar o pedido inicial e reafirmar a
DER em caso de fato superveniente que possibilite a concessão de benefício diverso ou
benefício mais vantajoso."

É o relatório, DECIDO.

VOTO

A sentença julgou improcedente o pedido do autor, afirmando o que se segue:

“[...] Considerando que se trata de pedido de aposentadoria por idade, o autor tem direito à
averbação do tempo de serviço rural referente aos períodos de 01/05/2007 a 31/05/2009,
01/07/2009 a 31/10/2012 e 01/12/2012 a 31/12/2018, exceto para fins de carência. Ademais, o
autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural referente ao período 01/12/1999 a
30/04/2005, 01/06/2005 a 30/04/2007 e 01/01/2019 a 31/07/2019, inclusive para fins de
carência.

Apenas o período de 01/01/2019 a 31/07/2019 não foi computado pelo INSS para efeito de
carência (evento 5_PROCADM1, fls. 47-48).

O INSS apurou 169 meses de carência (evento 5_PROCADM1, fl. 48). Com o acréscimo do
período de 01/01/2019 a 31/07/2019, equivalente a 7 meses, o autor atinge 176 meses,
insuficiente para completar o tempo de carência de 180 meses exigido para o benefício.

O autor não faz jus, portanto, à aposentadoria por idade rural.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido. [...]”
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O Recorrente, por sua vez, alega ter requerido em sua inicial a condenação da
Ré a concessão do benefício aposentadoria por tempo de contribuição com averbação de
tempo rural c/c aposentadoria por idade rural com reafirmação da DER. Porém, verifica-se
que o autor requereu apenas a condenação do INSS a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural.

Analisando a documentação juntada pelas partes, em especial o Processo
Administrativo (evento nº 5), percebe-se que o requerimento administrativo realizado foi o de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, pedido este negado pela Ré por falta
de tempo de contribuição.

Como se verifica, o INSS computou apenas 169 meses de tempo de
contribuição, de modo que não reconheceu o direito a concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento, como tempo de
serviço, de período laborado como segurado especial (trabalhador rural), conforme requerido
pelo autor em 30/11/2018 (DER).

Por esse motivo, o INSS alegou nas contrarrazões que havia uma confusão
quanto aos pedidos, afirmando que inexistiu o requerimento de aposentadoria por idade
híbrida, mas tão somente o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição. Assim,
requereu extinção do feito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

O que se verifica, portanto, é que, de fato, o autor não requereu
administrativamente o benefício de aposentadoria por idade rural, de modo que conceder o
referido benefício, no presente caso concreto, ocasionaria em suprimessão da esfera
administrativa.

De fato, há a ausência de requerimento administrativo para a concessão do
benefício de aposentadoria por idade.

Sobre isto, o recorrente alega que o art. 690 da IN 77 impõe conduta
administrativa ao servidor de informar ao segurado a possibilidade de alterar o pedido inicial
e reafirmar a DER em caso de fato superveniente que possibilite a concessão de benefício
diverso ou benefício mais vantajoso.

Ocorre que, em momento algum, o INSS foi provocado no sentido de apreciar
se o autor preenchia as condições para o benefício de aposentadoria por idade rural, de modo
que o reconhecimento desse benefício em juízo implicaria em supressão da análise
administrativa.

Sendo assim, c, posto que, além do autor ter requerido administrativamente
benefício diverso, não possuía os requisitos necessários para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade na data da DER.
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Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Contudo, com base no
efeito translativo do recurso, reconheço a ausência de interesse de agir na presente demanda e
EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

 Condeno a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios em 10% do valor corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição
suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000752072v3 e do código CRC c5a5a4ca. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:4 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 215



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 208/552

5033685-83.2019.4.02.5001 500000787981 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5033685-83.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIO CESAR RIZZO BICALHO (AUTOR)
ADVOGADO: EVERALDO MARTINUZZO DE OLIVEIRA (OAB ES016750)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787981v2 e do código CRC 2de74977. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002290-61.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CASER MONICO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. CÔNJUGE COM RENDA SUPERIOR A DOIS SALÁRIOS
MÍNIMOS. ATIVIDADE RURAL DISPENSÁVEL À SUBSISTÊNCIA DO
GRUPO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...]

12 - Inicialmente se faz necessário destacar que o Juiz sentenciante afirmou que não se nega
em momento algum que a Recorrente tenha laborado no campo.

13 - Porém, afirma que as particularidades do exercício desse trabalho obstam seu
enquadramento como regime de economia familiar, tornando insubsistente concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural almejado na inicial.

14 - Apesar de não negar que a parte Recorrente tenha laborado no campo, o Juiz a quo não
analisou, bem como não reconheceu na sentença os períodos de atividade rural, por afirmar
que o exercício desse trabalho não se enquadra como regime de economia familiar.

15 - No caso dos autos, para comprovar o exercício de atividade rural, a parte Recorrente
apresentou diversos documentos, cuja profissão indicada é a de lavradora, inclusive na sua
certidão de casamento.

16 - A documentação que comprova atividade rural é vasta. É certo que a Recorrente,
conforme provas documentais, faz jus ao pedido pleiteado, ou seja, possui farta documentação
que de fato sempre laborou no meio rural, como segurada especial.
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17 - A Recorrente nasceu e cresceu na zona rural, passando toda sua infância em contato
direito com a lida na lavoura.

[...]

22 - A controvérsia, portanto, é unicamente quanto à descaracterização do regime de
economia familiar em razão de o esposo da Recorrente possuir renda urbana.

23 - Ocorre que, a condição de segurada especial em regime de economia familiar não é
descaracterizada pelo trabalho urbano do esposo da Recorrente.

24 - Ressalta-se que esse tema já foi decidido pela Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais (TNU), através da súmula 42: Súmula 42 da TNU: “A
circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não
implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial,
condição que deve ser analisada no caso concreto.”

25 - Assim, o fato do cônjuge da Recorrente exercer atividade urbana, não tem o condão de
descaracterizar o regime de economia familiar sempre que o trabalho agrícola for
indispensável à sobrevivência dos membros daquele grupo, com um mínimo de dignidade.

26 - No caso dos autos, não restou demonstrado pelo Instituto Recorrido que o fruto do
trabalho do esposo da Recorrente (Sr. Waldir Antonio Monico) fosse a principal fonte de renda
da família, assim como não demonstrou que os rendimentos por ele auferidos fossem de tal
monta que pudessem dispensar o trabalho rural do restante da família, ou que a atividade
rural desenvolvida fosse um mero complemento à renda obtida com o labor urbano. Do
contrário restou comprovado que o rendimento auferido pelo esposo é baixo, não sendo crível
que o trabalho rural pudesse ser dispensado como fonte de renda da família.

[...]

VOTO

A autora nasceu em 17/08/1955.

Cumpriu o requisito etário em 17/08/2010.  Formulou requerimento em
19/04/2017 (período de carência: de 10/2002 a 04/2017).

A autora conseguiu comprovar o exercício de atividade rurícola durante o
período de carência, apresentando documentos capazes de servirem como início de prova
material. Como demonstrado na sentença, o juízo de 1º grau não questiona o exercício da
atividade rurícola.

Ocorre que o marido da autora, sr. WALDIR, possui vários vínculos
empregatícios urbanos, além de ser aposentado desde 2012.
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Desde 15/12/2004 o sr. Waldir labora na empresa Lírio dos Vales Transportes e
Fretamento Ltda; tendo-se aposentado em 10/2/12, continuou a laborar na referida empresa.
Em 19/4/17 - data da emissão do extrato do CNIS que segue em evento1-procadm9, pág.17 -
o Sr. Waldir continuava laborando na referida transportadora e recebendo,
simultaneamente,aposentadoria por tempo de contribuição desde 02/2012. Ou seja; por quase
5 anos dentro do período de carência do benefício pretendido pela autora, o seu marido
acumulava recebimento de salário e de aposentadoria por tempo de contribuição.

É sabido que a existência de vínculo urbano de um dos membros do núcleo
familiar não é capaz de descaracterizar o regime de economia familiar, como já pacificado na
súmula 24 da TNU, o que descaracteriza é o trabalho rural ser dispensável, prescindível.

Analisando o CNIS do Sr. Waldir Antonio Monico, marido da autora, vê-se que
este possui vínculos urbanos durante todo o tempo de carência da autora, além de ter se
aposentado em 2012 e ter continuado trabalhando, de modo que na grande maioria dos meses
seu salário superou o valor de 2 salários mínimos.

Esta 1ª TR-ES já fixou entendimento no sentido de que, em se tratando de
segurado trabalhador rural, o fato de o cônjuge possuir aposentadoria urbana em valor
superior a 2 salários mínimos torna o trabalho rural desempenhado desnecessário à
subsistência do grupo familiar (Recurso nº 0000088-93.2012.4.02.5054/01, Julgado em
21/05/2014). Tenho entendimento pessoal mais restritivo, segundo o qual um benefício
previdenciário pago a cônjuge em valor de até cerca de 1,5 salários mínimos não torna
desnecessário o labor rural do outro cônjuge. Não obstante esse entendimento, passei a seguir
a orientação adotada pela 1ª TR-ES no referido recurso.

A pessoa somente pode ser qualificada como segurada especial se a atividade
rural ou extrativista desempenhada for indispensável para o sustento. Trata-se de critério legal
que decorre do disposto no § 1º do inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91: “§ 1º Entende-se
como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes.”

Em suma: depreende-se, pelo montante mensal recebido pelo cônjuge da autora,
que a atividade rural por ela desempenhada NÃO era exercida com a nota da
indispensabilidade. Ou seja: excluindo-se a receita oriunda do trabalho rural, a subsistência da
família não seria colocada em risco. Portanto, a autora não é segurada especial.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida, posto que a autora não
preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000758744v4 e do código CRC cfac64e2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002290-61.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CASER MONICO (AUTOR)
ADVOGADO: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO (OAB ES021064)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787983v2 e do código CRC 87249d9b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002998-17.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ALVES BARROSO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
ATIVIDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO, alegando o que segue:

“A Autora ingressou com uma ACÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (ESPÉCIE 41) –
TRABALHADORA RURAL, em face da Autarquia requerida, visando reconhecer a sua
pretensão. Passo então a expor as razões que me levam a recorrer da sentença. A Sentença
guerreada foi julgada improcedente, no sentido de não conceder a Aposentadoria por idade
para a autora, pois o R. Juízo entendeu que a Requerente não possui tempo de carência
comprovado equivalente a aposentadoria rural pelo tempo da DER, como comprovo pela
citação de trechos grifados da R. Sentença, in verbis;

[...] Passo então a fundamentar os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. III –
DA EQUIPARAÇÃO DO TRABALHADOR DIARISTA E/OU BOIA FRIA, A SEGURADO
ESPECIAL – DISPENSANDO A PARTIR DE JANEIRO DE 2011 O REGISTRO FORMAL EM
CTPS OU FICHA OU LIVRO DE EMPREGADO. A autora, pela colheita de seu depoimento
pessoal e as provas testemunhais, exerceu, entre os vínculos rurais exercidos já ao ultrapassar
a idade necessária ao implemento do benefício, exerceu a atividade rural como diarista,
inicialmente em agricultura familiar e posteriormente nas diárias rurais. Insta salientar que a
autora já tinha trabalhado, em passado remoto, no sistema de agricultura familiar, no terreno
de seu pai, junto com seus pais e posteriormente com seu marido no terreno de seu cunhado,
fato incontroverso pela análise da documentação acostada aos autos. Insta salientar que o
Douto Magistrado desconsidera o labor rural por encontrar controvérsia em relação aos anos
de 2003 e 2004 quando a autora afirma ter laborado em Atalaia/MG enquanto pelos dados da
Receita Federal a mesma informara endereço no municipio de Ecoporanga/ES no mesmo
período.
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Ocorre Nobres Julgadores, que tal fato realmente foi uma falha, já que nesse interregno
período a autora fora visitar um de seus filhos no município de Ecoporanga e passar um
período de curto descanso/ “férias” com o mesmo e nessa oportunidade realizou o
requerimento para Bolsa Família no referido município, motivo esse para a contradição em
relação ao endereço, quando na verdade mantinha residência em Atalaia/MG. Não obstante, a
TNU fixou sua jurisprudência no sentido de que o trabalhador rural diarista é segurado
especial.

[...] Nessas condições, emprestando-se à prova material existente eficácia prospectiva – o que
é viável, visto que a prova testemunhal foi convergente e considerando, também, o
entendimento consolidado na súmula 14 da TNU – há prova suficiente do exercício da
atividade rural a partir de Dezembro de 2010 até a data da DER. IV - DO
RECONHECIMENTO DO TRABALHO RURAL DO DIARISTA RURAL (CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL RURAL), INDEPENDENTEMENTE DO EFETIVO PAGAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ 11/12/2017. Consigne-se que, até 31/12/2010,
ainda vigorando o art. 143 da Lei n. 8.213/91 (art. 3º, inciso I, da Lei n. 11.718/2008), é
possível o reconhecimento do trabalho rural do diarista rural (contribuinte individual rural),
independentemente do efetivo pagamento de contribuição previdenciária, desde que fique
devidamente comprovado, como no caso. Conforme o art. 2º da Lei n. 11.718/2008, os
trabalhadores anteriormente filiados à Previdência Social, enquadrados na condição de
empregado, autônomo prestando serviço a empresa e trabalhador avulso teriam acesso a
determinadas prestações previdenciárias, no valor de 1 (um) salário mínimo,
independentemente do cumprimento de número mínimo de contribuições mensais,
comprovando apenas o exercício da atividade rural. Com a edição das Leis números 9.032/95
e 9.063/95, a regra transitória do art. 143 da LBPS foi modificada, passando a assegurar ao
trabalhador rural diverso do segurado especial o direito de requerer, por 15 (quinze) anos,
contados do advento da atual lei de benefícios, a aposentadoria por idade, no valor de 1 (um)
salário mínimo, apenas comprovando o exercício da atividade rural, ainda que descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses
idêntico à carência do referido benefício. A regra transitória do art. 143 da LBPS,
inicialmente com termo final de vigência prefixado em 25/07/2006 (ou seja, quinze anos da
data em que entrou em vigor a Lei n. 8.213/91), depois de ser prorrogada pelo art. 2º da Lei n.
11.718/2008, foi definitivamente extinta em 31/12/2010. A fim de mitigar os efeitos da extinção
do comando provisório previsto no art. 143 da LBPS, o art. 3º da Lei n. 11.718/2008 introduziu
nova regra transitória, autorizando que sejam computados, para efeitos de carência, na
concessão de aposentadoria por idade, em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo: a) para
o EMPREGADO RURAL e o CONTRIBUINTE INVIDUAL RURAL, até 31/12/2010, a
atividade rural comprovada na forma do art. 143 da Lei n. 8.213/91; b) para o EMPREGADO
RURAL, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego,
multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) meses, dentro do respectivo ano civil; e c) para
o EMPREGADO RURAL, de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de
emprego, multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) meses, dentro do respectivo ano civil.
Assim, por efeito das disposições anteriormente examinadas, ao segurado especial (segundo
as regras permanentes dos arts. 26, III, e 39, I, da LBPS) e aos demais trabalhadores rurais
(segundo as regras transitórias do art. 143, de mesma lei, e dos arts. 2º e 3º da Lei n.
11.718/2008), autoriza-se a soma de tempo rural anterior a novembro de 1991, para aferição
do período equivalente ao da carência. IV – DA RESPONSABILIDADE DO EMPREGADO
PELO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TRABALHADOR
DIARISTA RURAL. Preceitua o § 2º do art. 48 e o art. 143 da Lei nº 8.213/1991 que o
trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma
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descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo
igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
a qual deverá obedecer a tabela consignada no art. 142 da mencionada Lei. E por se tratar de
contribuinte individual (diarista), que em regra presta serviços a diversas empresas agrícolas
ou mesmo pessoas físicas (proprietários rurais), suas contribuições são de responsabilidade
do contratante, bastando a esse tipo de trabalhador rural a mera comprovação do labor.

“O período como diarista ou como segurado especial deve ser conhecido e computado por
este Juízo em seu favor. No caso, toda prova documental juntada, independente de sua forma,
data ou aspecto, caracterizam a Autora como rural. “ “Constata-se, desta forma, que a parte
autora exerceu atividades rurais pelo prazo de carência do benefício.” V– DOS
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS “As testemunhas arroladas pelos rurícolas são pessoas do
meio rural e que, padecem das mesmas limitações culturais e sócio-econômicas dos Autores,
não se podendo delas exigir uma absoluta precisão quanto a datas ou a determinados fatos
que para os mesmos eram, na ocasião, irrelevantes ou que por serem corriqueiros, não
despertavam maior atenção.” Mesmo após a consideração acima, ao assistir a gravação da
audiência da Autora, ora recorrente, resta claro que as testemunhas foram unanimes e coesas
quanto ao exercício, sem interrupção, da atividade rural da autora, inclusive trabalhando
junto com a mesma em periodos que não teve sua CTPS anotada. Embora todas as
testemunhas tenham sido unânimes o Douto Magistrado desconsiderou o depoimento
testemunhal das mesmas pelo simples fatos delas alegarem desconhecer o nome do conjuge da
autora. Ocorre Nobres Julgadores, que o conjuge da autora possui pseudonomio/ apelido entre
todos seus conhecidos, sendo desconhecido assim seu nome. Apelido esse considerado “feio”
(xereca) a ser falado frente a um Magistrado, já que a presença de um alguém renomado e que
imputa tanto respeito já intimida as testemunhas que são pessoas humildes e nem mesmo tem
convivio com outras pessoas de fora de seu ciclo rural. Portanto, tendo em vista que há
indicios de prova inicial e prova final, deve ser considerada a oitiva de testemunhas afim de
corraborar com a demanda processual.”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“II.2. Idade

A autora nasceu em 02/11/1960 e, por efeito, na DER (11/10/2016), já alcançara a idade
mínima de 55 anos que se lhe era exigida para fins de obtenção de aposentadoria por idade do
trabalhador rural.

II.3. Atividade rural por tempo equivalente à carência

A autora pretende obter, por esta ação, o reconhecimento de que – ao contrário do que
concluiu, administrativamente, o INSS – foi segurada especial desde 1993, quando se casou,
até a DER (11/10/2016).

[...] Por esse critério legal, mostra-se útil à pretensão manifestada pela autora o exame da
atividade rural exercida nos interregnos de dezembro/2000 a novembro/2015 ou, ainda,
de novembro/2001 a outubro/2016, que correspondem ao período, equivalente à carência,
imediatamente anterior à data em que alcançada a idade mínima ou àquela em que requerido
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o benefício, respectivamente, ressalvada a possibilidade de anteciparem-se os termos iniciais
daqueles interregnos para cobrir curtas descontinuidades, admitidas legalmente, desde que
não verificada, no caso concreto, a ruptura com o campo.

Adverte-se, por isso, serem irrelevantes as alegações de exercício do labor campesino em
época remota, desde os doze ou quatorze anos de idade, ou desde a época das núpcias, tão
recorrentes neste Juízo.

Neste específico caso concreto, embora alegue enquadrar-se como segurada especial desde
longa data, a requerente não faz prova de que se enquadra nessa condição, pelas razões que
passo a apontar.

Já se viu, a atividade rural porventura exercida em momento anterior a 2000 sequer tem
relevância, neste caso em que se discute o direito a uma aposentadoria por idade rural, uma
vez que o período – equivalente à carência – imediatamente anterior à data em que alcançada
a idade mínima inicia-se em dezembro/2000.

Contudo, ainda que se vislumbre, por hipótese, alguma utilidade em discutir-se esse período
remoto, não se pode ignorar que, quando entrevistada na via administrativa, a autora afirmou
ao INSS que começou a exercer atividade rural quando se mudou para Ataléia/MG, em 1999;
antes disso, ocupava-se apenas do trabalho no âmbito do próprio lar [item III da entrevista
rural reproduzida no Evento 10, PROCADM2, p. 7].

Noutro giro, relativamente ao período que interessa para o deslinde da controvérsia, observa-
se que, na mesma entrevista [item IV], a requerente afirmou à autarquia ré que, de 01/01/1999
a 24/10/2016, exerceu o labor campesino, em regime individual, como comodatária de
Geraldo Pereira de Souza, no Sítio São Geraldo, situado no Córrego Bananalzinho, Baixa
Quente, Ataléia/MG.

Como os documentos existentes nestes autos (notadamente a certidão de casamento
reproduzida no Evento 10, PROCADM1, p. 12) caracterizam o necessário início de prova
material, mas não constituem prova plena do labor campesino alegado, passo a examinar a
pretensão à luz da prova testemunhal produzida.

Em audiência realizada nesta data, tomei o depoimento pessoal da autora e ouvi testemunhas.

As testemunhas sustentaram-me, por um lado, conhecer bem a autora, afirmando que
efetivamente ela exerceu o labor campesino no terreno do cunhado (Geraldo) como principal
meio de vida, mas, noutro giro, mostraram-se muito pouco conhecedoras da vida pessoal da
requerente, uma vez que sequer souberam declinar o nome do marido ou filhos dela.

Tal incongruência não é irrelevante, visto que a autora se casou com Manoel de Araújo
Correa em 1993 [Evento 1, CERTCAS13] e, segundo sustentou em audiência, manteve-se
separada dele por curtíssimo período, depois do qual voltaram a conviver, mantendo união
estável – segundo alega a requerente – até os dias atuais.

Nesse cenário, não é crível que as testemunhas (todas, frise-se) saibam discorrer seguramente
sobre a vida laboral da requerente se sequer sabem o nome daquele que, há quase três
décadas, é o marido dela.
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Nesse cenário, outra conclusão não é possível a não ser a de que os informes colhidos de
testemunhas são extremamente frágeis, indignos de fé, pois emanados de pessoas que se
mostraram pouco conhecedoras da vida da requerente.

Ainda que não fosse por essa razão, o reconhecimento da condição de segurada especial –
deduzida pela autora – encontraria óbice em outro motivo, sobre o qual passo a discorrer.

A autora sustentou-me que Geraldo Pereira de Souza, proprietário do Sítio São Geraldo, onde
alega ter exercido suas atividades entre 1999 e 2016, é seu cunhado. E que, nesse sítio,
cultivou feijão, milho, abóbora ou horta, ou criou galinhas, mas, geralmente, apenas para
consumo interno da família, uma vez que raramente vendia excedente da produção.

Como é de notar-se, o próprio depoimento da autora deixa certo que, se mesmo produziu algo
no terreno do cunhado, o fez apenas para consumo próprio, sem potencial de comercialização,
o que, em linha com a premissa de julgamento fixada anteriormente, não lhe outorga a
condição de segurada especial [TNU, PEDILEF 50087794920114047104; 2ª Turma Recursal
dos Juizados Especiais Federais do Espírito Santo, processo 0031966-63.2017.4.02.5053].

Tal conclusão é reforçada pelo fato de que o marido (MANOEL DE ARAUJO CORREIA), por
outro lado, ao longo de sua trajetória profissional, dentro do interregno que interessa para o
deslinde da presente controvérsia (a partir do ano de 2000), prestou serviços, como
empregado, até o final do ano de 2004 e, ademais, de maio/2006 até os dias atuais, vem
auferindo renda de auxílio-doença (NB 516.472.729-0) convertido, em novembro/2010, em
aposentadoria por invalidez (NB 552.547.010-8).

Nesse cenário, a ausência de renda obtida, pela autora, da atividade rural exercida sem
potencial de comercialização (entre 1999 e 2016, segundo alegado) soma-se à circunstância
de que o marido, a seu turno, vem provendo o sustento próprio e ao do grupo familiar com
renda advinda de fonte não-rural (empregos mantidos até 2004 e benefícios previdenciários
recebidos desde 2006).

Há mais.

Tanto na petição inicial desta ação quanto no depoimento prestado em Juízo, a requerente
afirma que, entre 1999 e 2016, exerceu o labor campesino no Sítio São Geraldo, situado em
Ataléia/MG. 

A alegação, no ponto, é incompatível com o que revelado pelos documentos reproduzidos
no Evento 11, OUT4, pp. 1/2, segundo os quais a autora e o marido, atualizando seus dados
perante a Receita Federal do Brasil em 03/09/2003 e 08/05/2004, informaram endereço em
Ecoporanga/ES.

Outra vez, não é crível que, tendo residido e trabalhado desde 1999 até 2016 em Minas Gerais
(Ataléia), como sustenta, a autora tenha mantido domicílio no Espírito Santo (Ecoporanga),
entre os anos de 2003 e 2004. Embora os Municípios sejam relativamente próximos (distância
rodoviária de 66 quilômetros), a circunstância tem relevância, pois em nenhum momento a
autora ressalvou ter morado nessa outra cidade em algum período (Ecoporanga).
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Tudo isso considerado, concluo ser inviável acolher-se a alegação de que a autora fez do
labor campesino o meio indispensável à sua subsistência, e à do respectivo grupo familiar,
naquele período imediatamente anterior à DER ou à data em que alcançada a idade mínima,
como exigem o inciso I do art. 39 e os §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/91.

III. Dispositivo

Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO OS PEDIDOS,
extinguindo o processo com resolução de mérito.”

VOTO

1. Dados da autora.

A parte autora nasceu em 2/11/60. Completou o requisito etário em 2/11/2015. Pediu o
benefício em 11/10/16, que foi indeferido por não cumprimento de carência mínima (ev.1-
indef.6).

2. Razão do indeferimento.

Após a entrevista rural, o INSS concluiu que não homologaria períodos de atividade rural em
vista de discrepâncias detectadas quanto ao endereço da autora. Consta a seguinte conclusão
(Evento 11 – procadm2, páginas 42/44):

No cadastro da autora, de NIT 16373333907, datado de 20/09/2001, e com data de
atualização em 04/07/2016, consta como endereço da mesma o município de Serra-ES
(Evento 11 – procadm2, páginas 36). Em outro cadastro, com NIT diverso, datado de
09/11/2015, consta como endereço Mantena-MG (Evento 11 – procadm2, página 37). Consta
ainda cadastro na Receita Federal, com data de atualização de 08/05/2004, onde o município
de endereço é Ecoporanga-ES (Evento 11 – out3, página 1).
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3. Prova material.

Analisando os documentos que podem servir de início de prova material, temos os
seguintes: (a) Certidão de Casamento em que consta como sua profissão “lavradora”, datada
de out./1993 (Evento 11 – procadm2, página 12);  (b)  Carteira de Sindicato de Trabalhadores
Rurais, com emissão em 2015 (Evento 11 – procadm2, página 14);  (c)  Documentos de
pagamento de contribuição sindical rural, entre 2011 e 2016 (Evento 11 – procadm2, páginas
15/20).

O ex-marido e atual companheiro da autora (a autora afirmou, no depoimento, que tornou a
conviver com o ex-marido), Manoel de Araujo, é natural de Ataleia-MG, contudo, conforme
cadastro de 2004, residia em Ecoporanga (Evento 11 – procadm2, página 38). Na certidão de
casamento consta que houve separação  em 25/07/2007 (evento1-certcas13).

A propriedade no qual alega ter trabalhado entre 0101/1999 a 24/10/2016 é localizada em
Ataleia-MG (Evento 11 – procadm2, página 27).

4. Prova oral.

Os depoimentos colhidos na audiência podem ser assim sintetizados:

(1) depoimento pessoal da autora: mora em Palhal, num sítio, há cerca de 3
anos. Antes morou no sítio São Geraldo, em Ataleia-MG. Morou nesse sítio de
1999 a 2016. Que casou, divorciou, mas voltou a viver com o ex-esposo pouco
tempo após o divórcio. O dono do sítio São Geraldo é cunhado dela, “Geraldo”.
Não sabe o tamanho do sítio. Antes de morar no sítio morava em sua cidade
natal, Fidelândia, distrito pertencente a Ataleia. No sítio plantava feijão, milho,
abóbora, horta em geral, cuidava de galinhas. Raramente vendia o que plantava,
normalmente era para consumo próprio. No sítio havia uma divisão entre sua
terra e a do dono do sítio. O dono do sítio mexia com leite. O marido a ajudava.
Ele foi para a rua por pouco tempo, fazendo “bicos” e voltou para a roça. A
renda que vivia era dos filhos que a ajudavam e enviavam dinheiro. Veio para o
Espírito Santo para trabalhar com café. O marido também trabalha com café.
Antes do sítio São Geraldo morava com seus pais. Ficou casada por 5 anos,
antes de separar.

(2) Primeira Testemunha: conhece a autora desde a infância. Ela trabalhava na
roça com sua família, em Fidelândia. Trabalhava com milho, feijão, mandioca.
Não vê a autora a cerca de 3 anos. Conheceu o esposo e os dois trabalhavam
juntos. Mais recentemente a viu no sítio de São Geraldo, trabalhando com
lavoura. Não sabe se o “Seu Geraldo” tem parentesco com a autora. A plantação
era para consumo próprio. Disse que conhece o ex-esposo e atual
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companheiro do autor, mas não sabe nome nem apelido do mesmo.
Conheceu o marido junto dela desde 1990, mas somente de vista. Que a autora
tem filhos, mas só conhece um, e não sabe o nome.

(3) Segunda Testemunha: conhece a autora desde a infância, e trabalhou no sítio
vizinho ao “São Geraldo” e via a autora trabalhando na roça, às vezes trocava
dia. Conheceu ela antes do sítio “São Geraldo”, e ela trabalhava na roça.
Conheceu o marido, eles trabalhavam juntos. Não sabe o nome do marido da
autora. Conviveu “muito tempo” próximo da autora e do marido. O marido
sempre trabalhou na roça. Eles saíram desse sítio, “São Geraldo” há cerca de 3
anos. Acha que o marido trabalhava com ela nesse sítio. Eles plantavam
“lavoura branca”. Conhece o dono desse sítio, era conhecido da autora. A
plantação era para consumo. Não sabe o nome do marido da autora.

(4) Terceira Testemunha: conheceu a autora no município de Ataleia-MG, no
sindicato de trabalhador rural. Não via a autora, mas sabia que ela trabalhava na
lavoura. Ele era representante sindical dos trabalhadores rurais, assim conheceu
a autora. Ela plantava milho, feijão, mandioca. Conhece o marido. Sabe que eles
têm filhos. Ele é diretor sindical do município de Ataleia-MG. A autora morava
e trabalhava no terro do “Geraldo”, cunhado da autora. É diretor sindical há
cerca de 20 anos. Não sabe o nome do marido da autora. Ele trabalhou na
roça com café e plantação. O marido parou de trabalhar por conta de uma
doença.

As informações apresentadas são um tanto contraditórias, os depoimentos das testemunhas
não são firmes e convincentes, pois, apesar de alegarem que a autora trabalhava na roça desde
a infância, não sabem informações essenciais da autora, como o nome do marido.

Para além disso, há dúvida objetiva sobre a efetiva comercialização dos produtos, visto que da
prova oral há indicativos de que seria para consumo próprio. Ora: se a pessoa produz apenas
para consumo próprio - isto é, não comercializa excedentes - ela não pode ser considerado
segurado especial.

Em terceiro lugar, registro que o ex-marido da autora - que, pelo seu depoimento pessoal,
passou a ser seu companheiro, visto que teriam reatado após a separação - recebe
aposentadoria por invalidez urbana (cf. evento11-out4).

Em suma, o conteúdo probatório restou controverso. Havia dúvidas sobre o real endereço da
autora; sobre a sua condição de segurado especial (aparentemente produzia para consumo
próprio, não havendo comercialização); e há, ainda, a aposentadoria urbana de seu ex-marido
e atual companheiro.
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Pelo exposto, não há prova do fato constitutivo do direito alegado na inicial.

CONCLUSÃO

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido
da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000757667v11 e do código CRC 37ec17ac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002998-17.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ALVES BARROSO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO (OAB ES020602)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825249v2 e do código CRC ee9a4f14. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002055-97.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELVIRA MARIA BISPO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
ATIVIDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade rural, “ou, subsidiariamente,
híbrida ou, ainda, por tempo de contribuição, inclusive com o pagamento de atrasados”
mediante o reconhecimento, como tempo de serviço rural, o suposto labor rural exercido
desde os 12 anos de idade da autora.

A sentença julgou improcedente o pedido

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

“III – DAS PROVAS DE QUE A AUTORA EXERCE A ATIVIDADE RURAL DESDE A
INFÂNCIA, COMO REQUERIDO NA INICIAL. · EVENTO 1 ANEXO 5 – RECIBOS DE
PAGAMENTO POR MUDAS DE CACAU; · EVENTO 1 ANEXO 5 – RECIBO POR
PLANTAÇÃO DE MUDAS DE CACAU; · EVENTO 1 ANEXO 5 – RECIBO DE COLÔNIA DE
PESCADORES – em 2015, porntando comprova que a sentença merece reforma, pois é
contraditória ao documento expedido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em 01/10/2015,
que segue abaixo colacionado: · EVENTO 1 ANEXO 5 - COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO
DE CADASTRO COM A RENOVA, mais uma vez, comprovando a condição duplamente, de
segurada especial, tanto como agricultora, quanto de pescadora; · EVENTO 1 ANEXO 7 –
COMPROVANTE DE APOSENTADORIA RURAL DO COMPANHEIRO DA AUTORA, mais
uma vez comprovando o erro da sentença, pois a qualidade de segurado especial do
Companheiro da Autora faz prova da qualidade de segurada especial da autora, em
obediência a Súmula 6 da TNU: · EVENTO 1 ANEXO 8 – DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO QUE A AUTORA POSSUI UMA
ILHA, COM 2500 DE PÉS DE CACAU, BANANEIRAS E OUTROS CULTIVOS NO
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES; · EVENTO 1 ANEXO 9 – RECIBO DE COMPRA E VENDA
DAS ILHAS NO RIO DOCE, COM DESCRIÇÃO DAS PLANTAÇÕES CONTIDAS, em
19/06/1969 e 04/09/1970, pelo já falecido, genitor da Autora, João Bispo, que também era
aposentado como segurado especial, mais uma vez fazendo prova da atividade rural desde a
infancia; · EVENTO 1 ANEXO 11 – ENTREVISTA DA FUNDAÇÃO RENOVA ONDE TENTA
SER INDENIZADA PELO DESATRE AMBIENTAL DA SAMARCO, QUE AFETOU
DRASTICAMENTE SUA PRODUÇÃO AGRICOLA NA ILHA HERDADA DE SEU GENITOR,
ALÉM DA PROIBIÇÃO DA PESCA, QUE ERA EXERCIDA CONCOMITANTEMENTE AO
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LABOR RURAL – com destaque para respostas abaixo colacionadas: · EVENTO 1 ANEXO 15
– NOTA EM NOME DE JOÃO BISCO COM ENDEREÇO NA FAZENDA ILHA SANTA JULIA,
ILHA HERDADA DE SEU GENITOR: · EVENTO 1 ANEXO 15 – NOTA DE CACAU:

É sabido que a lida no campo começa na mais tenra idade. No caso da autora desde sua
infância juntamente com seus pais, conforme demonstrativos de todos documentos acima
colacionados. Ocorre que r. Magistrado desconsiderou tais provas. Vale ressaltar, que o Douto
Juízo no processo nº 5001401- 47.2018.4.02.5004/ES que tem como parte EDILENA SOUZA
DA SILVA, considerou em sua respeitável sentença: Ora Nobres Julgadores, percebe-se no
entanto que estamos diante de contradição de posicionamentos nos julgados do próprio Juízo,
já que em demanda diversa fora desconsiderado o valor integral da prova testemunhal e
depoimento pessoal por razão de alegada ausência de prova material, o que resultou na
demanda julgada improcedente. Ao contrário da citação do referido autos, na presente
demanda consta nos autos indicios de provas materiais suficientes ao julgamento de
procedência do pleito autoral.

III.I DAS PROVAS ORAIS A contradição das testemunhas alegas na Sentença, diz respeito ao
incontroverso labor rural exercido combinado com as atividades do lar declaradas pela
autora e testemunhas no processo de nº 0040528- 95.2016.4.02.5053. Ocorre que, por rigor da
Lei as testemunhas não possuem vínculos afetivos e de proximidade com a autora, motivo esse
que não podem resumir a vida da autora com total precisão e até mesmo em fazer distinção
dos horários em que a autora cuidava do lar e o seu horário distinto em que trabalhava no
campo. Por esse motivo, vale enfatizar que a citada testemunha possuia contato com a autora
apenas no horário em que a mesma realizava suas atividades domésticas e não no período do
dia em que ia para lavroura. Ademais é sabido que os fatos passados há anos, além de dificil
de ser lembrados com precisão, para os ruricolas, pessoas de pouca instrução, expressar-se
com clareza é muito dificil. O depoimento testemunhal, corrobora com a prova material e o
depoimento da Autora, não podendo ser outra, de outra forma não faria jus a pensão por
morte de seu companheiro, que era segurado especial, onde a Autora comprovou que viviam
juntos, em área rural, ou seja, também é segurada espcial, pois trabalhava juntamente com o
Sr. Edemes, em sua ilha, e na propriedade do Sr. Edemes e ainda na propriedade do Sr.
Antônio Soares, como declarado pela Autora e corroborado por suas testemunhas. Tais
alegações, foram suficientes, para concessão da pensão por morte de segurado especial. O
Vinculo urbano atualmente exercído pela Autora, deve ser analisado no contexto presente,
haja vista, em Novembro de 2015, com o rompimento da Barragem da SAMARCO, tanto a
ilha, quanto a atividade pesqueira da Autora, foram impactadas. A Autora não recebe, até o
presente momento, qualquer indenização da SAMARCO. Diante dos impactaos na agricultura
e pesca, a Autora teve que procurar outro meio de subsistência, qual seja, o trabalho urbano.
Insta consignar, que até o implemento da idade para aposentadoria rural e da data da DER, a
Autora exerceu atividades rurais. Antes do Ajuizamento, em 28/10/2018, a Autora completou
60 (sessenta) anos de idade, fazendo jus também, a aposentadoria por idade hibrida."

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“I. Breve síntese da controvérsia

Por meio desta ação, sob o procedimento sumaríssimo da Lei n. 10.259/2001, ELVIRA MARIA
BISPO (61 anos, nesta data) deduz pedido de condenação do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) na obrigação de conceder-lhe aposentadoria por idade de trabalhador rural ou,
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subsidiariamente, híbrida ou, ainda, por tempo de contribuição, inclusive com o pagamento
de atrasados1

[...] II.1.2. Vínculos previdenciários incontroversos

São incontroversos, para efeito de carência, 26 meses de contribuição urbana, considerado(s)
este(s) período(s) [Evento 11, PROCADM2, pp. 10/12]:

[...] II.1.3. Idade

A autora nasceu em 28/10/1958 e, por efeito, na DER (23/01/2017), já alcançara a idade
mínima de 55 anos que se lhe era exigida para fins de obtenção de aposentadoria por idade do
trabalhador rural.

É de notar-se que, todavia, no mesmo marco (DER), a requerente não alcançara, porém, a
idade mínima de 60 anos necessária à obtenção da aposentadoria por idade 'híbrida'.

[...] Por esse critério legal, mostra-se útil à pretensão manifestada pela autora o exame da
atividade rural exercida nos interregnos de novembro/1998 a outubro/2013 ou, ainda, de
fevereiro/2002 a janeiro/2017, que correspondem ao período, equivalente à carência,
imediatamente anterior à data em que alcançada a idade mínima ou àquela em que requerido
o benefício, respectivamente, ressalvada a possibilidade de anteciparem-se os termos iniciais
daqueles interregnos para cobrir curtas descontinuidades, admitidas legalmente, desde que
não verificada, no caso concreto, a ruptura com o campo.

Adverte-se, por isso, serem irrelevantes – para fins da aposentadoria por idade rural – as
alegações de exercício do labor campesino em época remota, desde os doze ou quatorze anos
de idade, ou desde a época das núpcias, tão recorrentes neste Juízo.

Pois bem.

Ao pugnar, nesta ação, pela condenação do INSS na obrigação de conceder-lhe uma
aposentadoria por idade rural, a autora sustenta, essencialmente, que:

– de 28/10/1970 a 29/07/1976, trabalhou em regime de economia familiar, em terreno que
pertenceu ao pai (João Bispo); 

– desde 30/07/1976, quando se casou, até 02/10/2006, trabalhou como diarista, tendo
exercido, nesse ínterim, trabalho urbano por curto período, no Supermercado Casagrande, de
02/05/1985 a 06/02/1986; 

– de 26/11/2002 a 27/02/2004, exerceu atividade rural, como empregada da Fruta Solo Ltda;
que, a partir de 02/10/2006, com a morte do genitor, "[...] passou a administrar o seu quinhão
de terra, herdado na Ilha Santa Júlia, concomitantemente a execução de diárias rurais,
vulgarmente conhecido como boia fria [...]"; 
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– em novembro/2006, passou a conviver com Adenes Lima e "[...] Durante praticamente os 10
(dez) anos, que conviveu com o Sr. Adenes Lima, trabalhou nas Lavouras de cacau da Ilha
Santa Júlia, no Sítio Angico, de Júlio Cézar Soares e ainda como diarista de algumas fazendas
da região, tal como a ilha do Barão [...]"; 

– "[...] Após o falecimento de seu companheiro, Adenes Lima, com quem conviveu entre
11/2006 e 08/2016, com o avanço da idade, passou a exercer a atividade rural apenas no seu
quinhão da Ilha Santa Julia e esporadicamente prestando diárias a terceiros [...]".

O trabalho exercido pela autora na infância (28/10/1970 a 29/07/1976, segundo sustenta) não
tem relevância para a aposentadoria por idade rural, uma vez que exercido muito antes do
período imediatamente anterior à DER ou à idade mínima, anteriormente delimitado.

Relativamente à atividade rural alegadamente exercida durante o tempo em que a requerente
permaneceu casada com João Batista, é relevante anotar que, em outro feito, que tramitou
neste Juízo sob n. 0040528-95.2016.4.02.5053 (discutia-se o direito a uma pensão por morte),
ouvi a autora e as testemunhas CONCEIÇÃO SILVEIRA FRAGOSO (também ouvida na
presente ação) e EONICE ALVES DA CRUZ SILVA.

Nessa ação precedente, Eonice Alves da Cruz Silva [testemunha] sustentou que a autora,
enquanto foi casada com o ex-marido (a quem referiu pelo apelido de "Juca", trabalhador de
uma oficina), só se dedicou ao trabalho no âmbito do próprio lar; que, somente depois de
passar a conviver com Adenes, a requerente passou a trabalhar na roça [informe registrado a
partir dos 40min20seg do registro audiovisual juntado no Evento 16, VIDEO2].

À luz de tais depoimentos – dos quais a requerente tem ciência, porque participou, como
autora, da ação anterior –, mostra-se inviável, de partida, reconhecer o trabalho rural
alegadamente exercido pela autora durante o tempo em que foi casada com João Batista, isto
é, no período que vai desde 30/07/1976, quando se casou, até 02/10/2006. 

Duas razões obstam o reconhecimento da condição de rurícola da requerente nesse
interregno: i) o depoimento da testemunha Eonice Alves da Cruz Silva, no feito anterior,
segundo a qual a autora, enquanto foi casada com João Batista, só se dedicou ao trabalho no
âmbito da própria casa; ii) a circunstância de o ex-marido exercer trabalho urbano (como
pintor de carros).

Evidentemente, a circunstância de o ex-marido exercer trabalho urbano, por si só, não afasta
a possibilidade de que a autora tenha exercido a atividade rural. Contudo, nesse caso, a
condição de operário urbano ostentada pelo ex-marido soma-se ao informe segundo o qual a
requerente, enquanto foi casada com João Batista, não exerceu labor rural, como disse, na
ação anterior, a testemunha Eonice.

Inviável, assim, reconhecer que a requerente exerceu habitualmente – como alega – a
atividade rural no período de 30/07/1976 a 02/10/2006.

Não é viável, também, pelas razões seguintes, reconhecer a condição de rurícola da requerente
no período de 11/2006 e 08/2016, durante o qual conviveu em união estável com Adenes Lima.
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Com efeito, também na ação anterior (0040528-95.2016.4.02.5053), a autora sustentou que,
na fazenda de César, Adenes [o companheiro] não recebia salário, mas apenas tomava conta
de uma lavoura de cacau e limpava pastos para ter, ali, uma morada e criar, no lugar, umas
vacas [informe registrado a partir dos 19min do registro audiovisual juntado no Evento 16,
VIDEO2].

Note-se que, no depoimento prestado nessa demanda precedente, a autora não referiu o
trabalho rural supostamente remunerado "por produção", exercido no Sítio Angico, de
propriedade do tal César. Ao contrário, a requerente se limitou a informar, no feito precedente,
que o finado companheiro ali prestou alguns serviços em troca da moradia e, ainda, do uso do
lugar para criar umas vacas.

Ademais, também não há, neste caso, comprovação de que tenha sido indispensável ao seu
sustento o trabalho rural que a autora alega ter exercido durante todo o período (de 10 anos,
aproximadamente) em que foi companheira de Adenes, por estas duas razões:

i) a requerente sustenta ter produzido e vendido, na ilha que herdou do pai, bananas e cacau,
por vários anos, inclusive em parte do período em que conviveu com Adenes, mas, a despeito
de alegá-lo, inclui neste caderno processual documento apontando venda de cacau numa só
oportunidade, em 28/06/2013, por pouco mais de trezentos reais;

ii) noutro giro, o companheiro, Adenes, enquanto conviveu com a autora, foi titular de dois
benefícios previdenciários: uma pensão por morte, que lhe foi paga sob NB 138.101.151-6 no
período de 20/02/2007 a 06/08/2016; uma aposentadoria por idade, sob NB 129.359.582-6,
paga de 28/07/2003 a 06/08/2016.

Note-se, então, que, numa perspectiva, a requerente alega ter sido indispensável ao seu
sustento o trabalho rural que, segundo diz, exerceu habitualmente com o companheiro, nos 10
anos durante os quais conviveram. Não prova, contudo, a obtenção de renda advinda de tão
duradoura – como alega – ocupação. Noutra perspectiva, a par da falta de comprovação de
renda auferida do labor campesino, é inconteste que o companheiro, Adenes, por todo o tempo
em que conviveu com a requerente, auferiu rendimentos de, pelo menos, dois salários mínimos,
decorrentes dos benefícios previdenciários dos quais foi titular.

Nesse cenário, também não é viável reconhecer que a autora fez do trabalho rural meio
indispensável de sustento próprio ou ao do grupo familiar no período de novembro/2006 e
agosto/2016, durante o qual conviveu com Adenes Lima.

Assim, pelas razões expostas anteriormente, concluo não haver comprovação de que a autora
exerceu o labor campesino, habitualmente, por tempo equivalente à carência (15 anos), no
período imediatamente anterior à data em que alcançou a idade mínima de 55 anos ou àquela
em que requereu, administrativamente, a aposentadoria por idade de trabalhador rural.

Precisamente por não cumprir esse pressuposto, a requerente não faz jus à aposentadoria por
idade rural pretendida.

Pelas mesmas razões, a requrente também não faz jus à aposentadoria por idade híbrida
(pretendida subsidiariamente), uma vez que, não comprovando o exercício habitual do labor
campesino durante o longo tempo em que conviveu com João Batista (ex-marido) e com
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Adenes Lima (finado companheiro), também não perfaz a carência de 180 meses exigida para
essa subspécie de aposentadoria por idade.

Finalmente, a pretensão, também subsidiária, de ver condenado o INSS na obrigação de
implantar aposentadoria por tempo de contribuição não pode ser acolhida, uma vez que a
autora não cumpriu a carência de 180 contribuições mensais. No ponto, consigne-se ser
inadmissível, para essa espécie previdenciária, computar-se na carência o tempo de atividade
rural para o qual não houve contrapartida contributiva. Com efeito, o art. 39, incisos I e II, da
Lei n. 8.213/91 é cristalino ao vedar, por exclusão, o cômputo de atividade rural destituída da
respectiva contribuição, para fins de carência, quando o benefício pretendido é
a aposentadoria por tempo de contribuição. Nesse norte, como a autora só verteu, até a DER,
26 contribuições mensais, impositiva é a conclusão de que não havia cumprido os requisitos
para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em conclusão, a requerente não cumpriu os requisitos para a obtenção do benefício
previdenciário pretendido, seja a aposentadoria por idade rural, seja a aposentadoria por
idade híbrida, seja a aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Dispositivo

Do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO OS PEDIDOS,
extinguindo o processo com resolução de mérito.”

VOTO

A autora nasceu em 28/10/1958. Requereu o reconhecimento do trabalho rural a partir dos 12
anos (nov/1970). Contudo, na entrevista rural (evento1-anexo4, pág.22), afirmou ter
trabalhado no meio rural somente a partir de seus 30 anos, ou seja, nov/1988.

O Juízo a quo demonstrou, em acurada sentença, que à luz dos depoimentos colhidos em ação
anterior (n. 0040528-95.2016.4.02.5053, relativa à concessão de pensão por morte), no qual
ouviu a autora daquela ação (a sra. Elvira, também autora desta ação) e as testemunhas
CONCEIÇÃO SILVEIRA FRAGOSO (também ouvida na presente ação) e EONICE ALVES
DA CRUZ SILVA, restou demonstrada a inviabilidade de se reconhecer que a autora (Elvira)
exercera habitualmente atividade rural de  30/07/1976 a 02/10/2006.

Registre-se que naquela ação n. 0040528-95.2016.4.02.5053 o pedido de concessão de pensão
por morte feito pela sra. ELVIRA (autora também desta ação) tendo por instituidor o falecido
sr. ADENES (lavrador aposentado), que fora seu companheiro por 9 anos (desde 2006), foi
julgado procedente, concedendo-se-lhe pensão por morte com DIB em 6/8/2016. 

A sentença está acuradamente fundamentada. Ante a efetiva análise da prova  encetada na
sentença, demonstrando o que se colheu naquela ação, a inviabilidade da pretensão principal e
das duas subsidiárias restou cabalmente demonstrada.
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A sentença deve ser mantida por seus fundamentos.

CONCLUSÃO

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido
da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755595v7 e do código CRC 06e9dc4c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002055-97.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELVIRA MARIA BISPO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO (OAB ES020602)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825288v2 e do código CRC ffce7a63. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007269-75.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA IDADE. SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO INSS. DOCUMENTOS EM NOME DA
ESPOSA. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE
RURAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA PELO PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença condenou o INSS a conceder "... aposentadoria rural por idade à
parte autora, com DIB em 30/10/2016,...".

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“[...] O exame do caso concreto revela que o autor não conseguiu comprovar o desempenho
de atividade laborativa em regime de economia familiar pelo período mínimo necessário à
concessão do benefício, nos termos do que dispõe a legislação previdenciária.

Decerto, é preciso considerar que o Art. 39-B da Lei 8.213/91, com redação que lhe foi dada
pela 13.846/2019, impôs ao INSS o dever de utilizar as informações constantes do CNIS para
a comprovação do exercício de atividade na condição de segurado especial.

Note-se que o §2º do mesmo dispositivo estabeleceu que para o período anterior a 1º de
janeiro de 2023, a comprovação do exercício de atividade rural deverá ser feita por
AUTODECLARAÇÃO ratificada por entidades públicas credenciadas na forma do
regulamento [...]

A análise do conjunto de dispositivos legais acima transcritos revela que, no que tange à
comprovação de tempo de serviço rural, a legislação previdenciária adotou o princípio da
prova tarifada.

O exame dos autos do processo, por sua vez, revela que a parte autora não conseguiu
demonstrar o desempenho de atividades laborativas em imóvel rural não superior a 4 módulos
fiscais, por período mínimo de 180 meses.
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Note-se que as exigências feitas pela legislação previdenciária estão em plena conformidade
com o que há de mais moderno na legislação processual, pois conforme o Art. 173 do CPC, é
do AUTOR o ônus de comprovação de FATO CONSTITUTIVO de seu direito. [...]”

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...]

II – Fundamentação

Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A parte autora nasceu em 18/06/1956 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (60 anos) em 2016, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles:

- Declaração do PRONAF, 10/06/2012 (Evento1, OUT13);

- Certidão de casamento, data 07/03/1987, onde consta a profissão do autor como lavrador
(Evento1, CERTCAS8);

- Documento de aquisição de imóvel rural, ano 2006 (Evento13, PROCADM2, fls.57/58).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.          

Cumpre salientar, que o fato de o Autor possuir veículos velhos, conforme afirmado em
audiência, não afasta, por si só, o regime de economia familiar e, consequentemente, a
qualidade de segurada especial, porquanto se trata de patrimônio que não se incompatibiliza
com os ganhos advindos da produção rural no decorrer dos anos.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, restando comprovado que a
parte autora trabalhou na roça por diversos anos. A testemunha Sr. Miguel afirma que
conhece o autor há 30 (trinta) anos. Que o autor trabalhava na propriedade do pai dele. Que
atualmente são vizinhos na Fazenda Casarão. Que o autor produz café, milho e feijão.

Ainda que o Autor tenha exercido atividade urbana por um pequeno período (ano de 11/1999 a
07/2001 e 06/2011 a 02/2012, PROCADM13, PROCADM2, fls.28) tal fato não desqualifica a
condição e segurado especial.
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Os documentos juntados aos autos, aliados à prova oral, figuram como elementos essenciais
para a comprovação de que a Demandante, efetivamente, valia-se do trabalho rural para a
garantia da subsistência familiar.

Tem-se que os depoimentos colhidos por este juízo puderam corroborar o início de prova
material apresentada, restando devidamente comprovado que a Requerente exerceu atividade
rural por período superior a carência.

 [...]

VOTO

O autor nasceu em 18/06/1956.

Cumpriu o requisito etário em 18/06/2016.

O requerimento administrativo foi realizado em 03/10/2016 (período de
carência: de 10/2001 a 10/2016).

O autor apresentou documentos capazes de servirem como início de prova
material, como certidão de casamento (1987), Declaração do PRONAF (10/06/2012) e
documento de aquisição de imóvel rural (2006). Foi apresentada também ficha de matrícula
do filho do autor na Secretaria de Estado da Educação e Esportes, na qual consta a profissão
do autor como “lavrador”.

Além disso, o autor apresentou contrato de parceria celebrado em nome da
esposa, Sr.ª Juracy da Silva, entre 07/07/2000 e 07/07/2003, documento este que evidencia
também o exercício de atividade rurícola em regime de economia familiar.

Ressalta-se que o autor não possui nenhum registro na CTPS o que também
indica que o autor sempre viveu da atividade rurícola.

Registra-se, ainda, que a TNU possui entendimento pacificado na Súmula nº 14
que diz: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A partir do conjunto probatório, devidamente corroborado pela prova
testemunhal, que se demonstrou uníssona e coesa, compreende-se que o autor exercia
atividades rurícolas em regime de economia familiar.
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Portanto, o autor apresentou documentos capazes de servirem como início de
prova material para comprovar o exercício do labor rural, que foi considerado como tempo de
serviço para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção
legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759792v3 e do código CRC f665a562. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007269-75.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: SIRO DA COSTA (OAB ES005098)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788027v2 e do código CRC 0878bccf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003593-22.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JULIO CESAR AMORIM (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PERÍODO
LABORADO COMO SEGURADO ESPECIAL. RECURSO DO INSS.
INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIRMADO E CORROBORADO
POR PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE RURAL CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

 

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado especial.

A sentença condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por
idade, na condição de trabalhadora rural – segurada especial (NB 41.189.916.866-1), desde a
data do requerimento administrativo (DER: 17/10/2018), bem como pagar o valor das
prestações vencidas desde então.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

Com efeito, como início de prova material, a sentença apoiou-se exclusivamente em
DOCUMENTOS QUE NÃO ESTÃO EM NOME DO REQUERENTE. Veja-se:

2 - FORAM APRESENTADOS CONTRATOS DE PARCERIA PARA O
PERÍODO DE10/01/2000 A 09/01/2009, PARCERO OUTORGANTE OSWALDO LUIZ
FELIPE, PARCEIROOUTORGADO JORGE LUIZ AMORIM ( IRMÃO DO SEGURADO)
E SUA FAMÍLIA. OSEGURADO NÃO CONSTA NOS REFERIDOS CONTRATOS,
TAMBÉM NÃO FAZPARTE DO GRUPO FAMILIAR.

3 - PARA O PERÍODO DE 10/01/2009 A 09/01/2012, CONTRATO
DE PARCERIAPARCEIRO OUTORGANTE DOMINGOS CANAL, PARCEIRO OUTORGADO
JORGE LUIZAMORIM ( IRMÃO DO SEGURADO) E SUA FAMÍLIA. O SEGURADO NÃO
CONSTA NOREFERIDO CONTRATO, TAMBÉM NÃO FAZ PARTE DO GRUPO FAMILIAR.

4 - PARA O PERÍODO DE 24/01/2013 A 23/01/2018, CONTRATO DE PARCERIA,PARCEIRO
OUTORGANTE AMAURY JOÃO FELIPE, PARCEIRO OUTROGADOCLEMILSON LUIZ
PAYER AMORIM ( SOBRINHO DO SEGURADO ) E SUA ESPOSA. OSEGURADO NÃO
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CONSTA NO REFERIDO CONTRATO, TAMBÉM NÃO FAZ PARTEDO GRUPO FAMILIAR
(fonte: processo administrativo)

Portanto, a sentença merece reforma pois fundamenta a existência de prova documental com
base em contratos que não estão em nome do autor (Para comprovação desse tempo de
serviço, a lei exige a apresentação de início de prova material. Os documentos acostados
enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:Contratos de parceria
agrícola (Evento 8, PROCADM1, 30/47) .

Sobre a utilização de documentos em nome de familiares, é firme a jurisprudência do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 1ª. Região nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE.
TRABALHADOR(A) RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...)

3. Não é possível à autora valer-se da condição de trabalhador rural do pai, pois, após o seu
primeiro casamento com trabalhador urbano, formou um novo núcleo familiar. Por outro
lado, o início de prova documental relacionada ao novo companheiro somente pode ser
considerada a partir do início do convívio marital (2009).

(TRF da 1ª. Região, AC 00162500620144019199, publicado em 10.03.2015)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR
IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA
MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE.(..)

2. Não obstante os depoimentos colhidos (fls. 70/71) afirmem a dedicação ao trabalho rural, a
parte autora não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com documentos comprobatórios
de sua atividade campesina, eis que apenas apresentou documentos relativos aos seus
genitores, tais como a certidão de casamento (fl. 11) e atestado de óbito de seu pai (fl. 12).
Entretanto, na hipótese dos autos, o citado documento não aproveita a autora, na medida em
que o conjunto probatório demonstrou ser ela casada e não laborar em regime de economia
familiar com ajuda dos pais e demais membros da família.

(TRF da 1ª. Região, AC 0033860-21.2013.4.01.9199 / MG, publicado em 03.02.2015)

À míngua de prova material válida, a parte recorrida não faz jus ao benefício.

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial.
A autora nasceu em 1958 e completou a idade exigida como requisito para concessão do
benefício (60 anos) em 2018, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.
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Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles:

Contratos de parceria agrícola (Evento 8, PROCADM1, 30/47)

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

Destaco que o autor nunca se casou ou teve filhos, o que dificulta sobremaneira a obtenção de
prova material. Além disso, restou comprovado que o autor sempre laborou com o seu irmão,
integrando o seu grupo familiar, o que permite o aproveitamento das provas.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido comprovado o
labor rural por décadas.

Apesar de a contestação do INSS não abordar qualquer assunto específico (como de costume),
verifico que o autor manteve poucos vínculos antes de 2000, o que não impede a concessão do
benefício por estar fora do período de carência.

[...]

VOTO

O autor nasceu em 25/9/1958. Completou o requisito etário em 25/9/2018 . Formulou o
requerimento administrativo em 1/10/2018 (carência entre 09/2003 e 09/2018).

O recorrente, INSS, alega ausência de início de prova material, afirmando que não foram
apresentados documentos capazes de servirem como início de prova material, uma vez que os
contratos de parceria agrícola encontram-se em nome do irmão de do sobrinho do autor.

Ocorre que o autor apresentou ficha médica da Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta
em seu nome na qual sua profissão consta como “lavrador” e há registro dos anos de 2009 a
2017. Além disso, o autor apresentou contrato de parceria agrícola em seu nome do período
de 1999 a 2002. 

Ressalta-se que o último vínculo empregatício do autor foi em 1998, não havendo nenhum
outro registro em sua CTPS ou CNIS, e que a prova testemunhal foi harmônica e uníssona,
corroborando com o início de prova material.
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Registre-se, como anotou a sentença, que o autor não se casou e laborava com seu irmão,
JORGE LUIZ AMORIM; com relação a este, há provas materiais como, por exemplo, notas
fiscais de aquisição de defensivos, fertilizantes e de vendas de produtos agrícolas emitidas
em 1999, 2000, 2010, 2006 e 2008 (ev.1-8, pág.12/20). 

A sentença deve ser mantida pelos próprio fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95), tendo em
vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente e o julgado está em
consonância com a lei e o entendimento desta Turma Recursal.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que
goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor
atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755873v5 e do código CRC 596cefad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:1:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003593-22.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JULIO CESAR AMORIM (AUTOR)
ADVOGADO: ULE ESTEFANIO PIN (OAB ES029543)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835749v2 e do código CRC 51468265. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 15/10/2020, às 11:1:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011108-14.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PERINA SIRING HARTWIG (AUTOR)

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por idade como segurado
especial.

A sentença condenou o INSS a conceder à parte autora o benefício de
aposentadoria por idade, na condição de trabalhadora rural – segurada especial (NB
41/179.694.687-4), desde a data do requerimento administrativo (DER: 23/02/2018), bem
como pagar o valor das prestações vencidas desde então.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

O Ilustre Magistrado, prolator da sentença recorrida, entendeu que os documentos
apresentados pela autora configuram início de prova material e, aliado aos depoimentos
colhidos em sede de Justificação Administrativa, comprovam o exercício da atividade rural
nos termos exigidos pela legislação.

Não obstante a autora tenha apresentado dois contratos de parceria firmado com seu pai, o
conjunto probatório não foi harmônico.

A autora declara que trabalhou nas terras de seu sogro logo após o casamento. Não há nos
autos qualquer comprovação de que sogro era proprietário rural. A autora apresentou apenas
documentos de propriedade em nome de seu pai, mas as testemunhas afirmaram que a autora
trabalhou nas terras do pai apenas após 2005.

Apesar de ter apresentado certidão de casamento em que o marido consta como lavrador, os
documentos juntados aos autos comprovam que o marido da autora exerce atividade urbana
há diversos anos.

Não há informações nos autos e as testemunhas não souberam afirmar acerca de qual regime
de trabalho a autora exercia a atividade rural, se meeira ou diarista. Também não restou
comprovado que a atividade rural era indispensável, tendo em vista que o marido da autora
exercia atividade urbana.

Assim, apesar de apresentar alguns documentos que a qualificam como trabalhadora rural, o
conjunto probatório não foi harmônico, não restando comprovado que a autora exerceu
atividade rural por 180 meses antes do requerimento efetuado em 2018.
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Por tais motivos, merece reforma a sentença.

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

Nestes autos, a parte autora busca a concessão de aposentadoria por Idade, na condição de
trabalhadora rural – segurada especial (NB 41/179.694.687-4), desde o requerimento
administrativo (DER:  23/02/2018).

Para tanto, aduz que nasceu e foi criada no meio rural, e sendo filha de lavradores, exerce
atividade rural em regime de economia familiar desde criança em diversas propriedades,
dentre elas a do Sr. Henrique Franz. Desde janeiro de 2005 trabalha na propriedade rural do
Sr. Eraldo Seibel.

Todavia, o benefício requerido administrativamente foi indeferido ao argumento de que não
restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua no
período correspondente à carência do benefício imediatamente anterior ao requerimento ou à
data em que implementou a idade exigida.

Em contestação (Evento 21), o INSS aduz que os documentos anexos e os depoimentos das
testemunhas ouvidas na Justificação Administrativa comprovam que o marido da autora é
típico trabalhador urbano. Desse modo, a renda auferida pelo marido da autora a título do
trabalho urbano afasta a indispensabilidade do eventual labor campesino eventualmente
prestado pela autora, o que descaracterizaria o regime de economia familiar.

[...]

Conclui-se, portanto, que todas as testemunhas confirmaram o labor rural pela autora desde
pelo menos a década de 80, seja como meeira ou diarista, nas terras do sogro, Sr. Henrique
Franz Carlos Hartwig. A primeira testemunha, por sua vez, confirmou que a autora trabalhou
em outras terras além da do seu sogro e, em 2005/2006, foi trabalhar nas terras de seu pai, Sr.
Eraldo Seibel, como meeira, localizada no patrimônio Vila de Laranja da Terra, onde
permanece até hoje.

Assim, entendo que as declarações prestadas em Justificação Administrativa são suficientes
para subsidiar o convencimento deste magistrado. Portanto, desnecessária a designação de
audiência de instrução e julgamento.

No entanto, as testemunhas também informaram que o marido da autora é proprietário de uma
oficina de veículos desde a década e 90.

Das informações extraídas do CNIS (abaixo colacionado), infere-se que a autora nunca
exerceu atividade urbana. O marido da autora, por sua vez, efetua contribuições na condição
de contribuinte individual desde 02/2009.

Em razão dessa informação, o Juízo determinou a intimação da parte autora para apresentar
documentos que possibilitassem averiguar o porte da oficina do marido da autora.
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Em cumprimento ao determinado no Evento 27, a parte autora apresenta documentos (Evento
33), que demonstram claramente que o empreendimento de seu marido se trata de oficina de
fundo de quintal, ou seja, o marido da autora é contribuinte mínimo que exerce atividade
urbana como complemento à atividade primordial exercida pelo grupo familiar, como
trabalhador rural – segurado especial.

É sabido que a remuneração auferida pelo cônjuge na atividade urbana, por si só, não afasta
de plano o direito à concessão do benefício de aposentadoria na condição de segurado
especial, desde que seja comprovada a indispensabilidade do trabalho rural para a
subsistência da família, como no caso dos autos.

Neste sentido tem-se o enunciado da Súmula nº. 41, da TNU, que dispõe: “A circunstância de
um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a
descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser
analisada no caso concreto”.

Outrossim, infere-se que a renda proveniente do trabalho urbano exercido pelo marido da
autora, não constitui a fonte primordial do orçamento familiar, tampouco demonstra de forma
clara a dispensabilidade do suposto trabalho rural para a subsistência do grupo familiar.

Portanto, entendo que o exercício da atividade urbana, no caso dos autos, não tem o condão
de descaracterizar o trabalho rural em regime de economia familiar da parte autora.

Nesse sentido:

...

Assim, no caso em tela, tenho que o conjunto fático probatório coligido aos autos é apto a
comprovar o efetivo trabalho rural da parte autora no período de carência exigido à
concessão do benefício, por constituir razoável início de prova material, indicando a sua
condição como trabalhadora rural/lavradora, corroborado por depoimentos testemunhais
idôneos.

Nota-se que a prova testemunhal robustece o início de prova material apresentado, sendo,
portanto, cabível a concessão do benefício postulado.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais – idade mínima e carência –, a parte autora faz
jus ao benefício ora vindicado, qual seja, aposentadoria por idade, na condição de
trabalhadora rural – segurada especial, desde a data do requerimento administrativo,
formulado em 23/02/2018.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora e extingo o processo
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na
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condição de trabalhadora rural – segurada especial (NB 41/179.694.687-4), desde a data do
requerimento administrativo (DER: 23/02/2018), bem como pagar o valor das prestações
vencidas desde então.

[...]

VOTO

O recorrente, INSS, afirma a ausência de início de prova material, apontando a
súmula 149 do STJ que afirma “A prova exclusivamente testemunhal não basta à
comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário”.

Ocorre que a parte autora, PERINA SIRING HARTWIG, apresentou diversos
documentos contemporâneos a sua atividade rurícola, capazes de servir como início de prova
material. Dentre eles é possível citar o contrato de parceria agrícola com seu pai, Sr. Eraldo
Seibel, ficha médica, ITR 2011 do Sítio Laranja da Terra, certidão de casamento, lavrada em
19/05/1978, dentre outros.

Além de apresentar diversos documentos, a autora possui testemunhas que
foram uníssonas ao afirmaram que a autora nunca realizou outro trabalho a não ser o trabalho
rural.

Dessa maneira, entendo que há início de prova material corroborada por provas
testemunhais e que o conjunto probatório é harmônico.

Além disso, o recorrente afirma que a existência de trabalhador urbano no
núcleo familiar desclassifica o regime de economia familiar. Porém, é sabido que a mera
existência de trabalhador urbano na família não é capaz, por si só, de desclassificar o regime
de economia familiar, sendo necessário que a atividade urbana torne prescindível o labor
rural.

Esta 1ª TR-ES já fixou entendimento no sentido de que, em se tratando de
segurado trabalhador rural, o fato de o cônjuge possuir aposentadoria urbana em valor
superior a 2 salários mínimos torna o trabalho rural desempenhado desnecessário à
subsistência do grupo familiar (Recurso nº 0000088-93.2012.4.02.5054/01, Julgado em
21/05/2014).

A pessoa somente pode ser qualificada como segurada especial se a atividade
rural ou extrativista desempenhada for indispensável para o sustento. Trata-se de critério legal
que decorre do disposto no § 1º do inciso VII do artigo 11 da Lei 8.213/91: “§ 1º  Entende-se
como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é
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indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados permanentes.”

Em suma: depreende-se, pelo conjunto probatório apresentado (documentação
da mecânica do marido da autora e fotos apresentados no evento nº 33), que a atividade rural
por ela desempenhada era exercida com a nota da indispensabilidade. Ou seja: excluindo-se a
receita oriunda do trabalho rural, a subsistência da família seria colocada em risco. Portanto, a
autora é segurada especial.

A sentença deve ser mantida pelos próprio fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente e o
julgado está em consonância com a lei e o entendimento desta Turma Recursal.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção
legal de que goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10%
do valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000752343v3 e do código CRC 180086a4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011108-14.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PERINA SIRING HARTWIG (AUTOR)
ADVOGADO: RAMON FERREIRA COUTINHO PETRONETTO (OAB ES013172)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788029v2 e do código CRC 6ad98953. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002246-48.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LECIOMARIA SANTOS PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
ATIVIDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a implantar
“imediatamente em favor da parte autora o benefício APOSENTADORIA RURAL POR
IDADE (segurado especial), no valor de 1 (um) salário mínimo, a partir da data do
requerimento administrativo em 27/08/2019 (evento 1, COMP 11, página 1), com o
pagamento de valores atrasados.”.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

“No caso dos autos, apesar de haver implementado a idade mínima de 55 anos
em 26/08/2019 e ter requerido o benefício em 27/08/2019, a parte autora não logrou êxito em
comprovar o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício ou ao implemento do requisito etário, por tempo igual ao número de meses
correspondentes à carência. 

Ao reverso, a requerente, no período de 21/08/2014 a 24/07/2018 esteve em gozo de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, que pressupõe a existência de incapacidade laborativa
total e definitiva. Observe-se os dados essenciais do benefício:

Após a cessação do referido benefício, inconformada, a autora ajuizou a ação nº 5001307-
05.2018.4.02.5003, também no JEF/São Mateus, alegando a ilegalidade do ato
administrativo, sob o argumento de que permaneceria incapacitada, inclusive necessitando
do auxílio permanente de outra pessoa, razão por que faria jus ao acréscimo de 25%. Senão,
vejamos trecho da exordial daqueles autos: 
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"Nos autos 2013.50.52.000083-5 fora constatada incapacidade, sendo pago aposentadoria por
invalidez 6111679019: 

“As perícias médicas realizadas conforme laudos de fls. 60 e 40, respectivamente dos autos
dos processos 0000082-58.2013.4.02.5052 e 0000083-43.2013.4.02.5052, comprovam que a
autora apresenta glaucoma em olho direito e sequela de uveite em olho esquerdo,
encontrando-se definitivamente incapacitada para o exercício de qualquer atividade laboral.” 

Entretanto indevidamente cessado, e negado novo pedido sob nº 6245563783 alegando Não
Constatação de Incapacidade Laborativa, o que não procede porquanto mesmo realizando
tratamento disponibilizado persistem/agravam os motivos que levaram a conceder os benefício
cessados sem que fosse reabilitado para outra função que lhe garanta subsistência, além de
surgirem outros que a incapacitam ao trabalho, conforme provas em anexo, aguardando
tratamento público em várias áreas: 

‘GLAUCOMA AVANÇADO EM AMBOS OLHOS. EM OLHO ESQUERDO TAMBÉM
OBSERVA-SE CATARATA TOTAL E LEUCOMA TOTAL; QUADRO DE PHITISIS BULBI;
DESCONFORTO E DOR NESSE OLHO; ACUIDADE VISUAL DE 20/30 SEM PERCEPÇÃO
LUMINOSA EM OLHO ESQUERDO; BAIXA VISÃO IRREVERSÍVEL EM OLHO
ESQUERDO E BAIXA VISÃO EM OLHO DIREITO COM LIMITAÇÃO IMPORTANTE DO
CAMPO VISUAL – “VISÃO TUBULAR”

Estando incapacitado para exercer suas atividades laborais, tendo o direito previsto nos arts.
60, 62 e 86 da Lei nº 8.213/1991, de receber o auxílio-doença a contar da data do início da
incapacidade e enquanto permanecer incapaz e/ou ser reabilitado para outra função que lhe
garanta subsistência, ou aposentar por invalidez, e ser acrescido de 25% previsto no artigo 45
da Lei 8213/91, e Auxílio-Acidente caso resultem sequelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que está sendo negado pelo
Requerido de forma desumana, busca através da presente ação lhe seja concedido um dos
benefícios a que faz jus." 

A ação foi julgada improcedente, estando pendente de julgamento o recurso inominado
interposto pela autora. 

Ora, como poderia a requerente estar incapacitada total e definitivamente para o labor
campesino e, ao mesmo tempo, ter trabalhado nos últimos cinco anos? A conta não bate! 

Noutros termos, a verdade está na narrativa do processo nº 5001307-05.2018.4.02.5003 ou
na da presente demanda? 

A percepção de aposentadoria por invalidez, desde 21/08/2014, é prova cabal de que, ao
menos nos últimos cinco anos anteriores ao requerimento do benefício e ao implemento do
requisito etário, a requerente não laborou no campo e, portanto, não faz jus ao benefício de
aposentadoria por idade rural. Caso contrário, haveria recebimento indevido
da aposentadoria por invalidez, surgindo a obrigação de reposição ao erário. 

Por fim, o período em que a segurada esteve em gozo de aposentadoria por invalidez não pode
ser computado como tempo de contribuição nem como carência, pois não se trata de tempo
intercalado com atividade laborativa. Nesse sentido, segue a Súmula nº 73 da Turma Nacional
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de Uniformização: 

O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de
acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de
carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições
para a previdência social.

Nesse passo, a sentença merece reforma.”

VOTO

A autora nasceu em 26/8/1964.

Recebeu aposentadoria por invalidez entre 21/08/2014 a 24/07/2018.

Cumpriu o requisito etário do benefício pretendido (aposentadoria por idade rural) em
26/8/2019. 

Após esse período de aposentadoria por invalidez que veio a ser cessada, a sentença julgou
parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a implantar aposentadoria por idade
rural com DIB em 27/8/2019.

A questão é do cômputo do benefício por incapacidade como carência.

A Súmula 73 da TNU tem a seguinte dicção: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado
como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos
quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.”    Também já decidiu
o STJ que “O período de recebimento de auxílio-doença deve ser considerado no
cômputo do prazo de carência necessário à concessão de aposentadoria por idade, desde
que intercalado com períodos contributivos.” (STJ. 2ª Turma. REsp 1.334.467-RS, Rel.
Min. Castro Meira, julgado em 28/5/2013).

A sentença demonstrou que, após a cessação da aposentadoria por invalidez, a parte autora
retornou ao trabalho. Nesse contexto, reproduzo o seguinte trecho da sentença:

“Realizada audiência, os depoimentos da parte autora e das duas testemunhas foram muito
convincentes e coerentes no sentido de que a demandante sempre exerceu atividades rurais.
Em seu depoimento pessoal a parte autora informou que começou a trabalhar na roça em
1995, na propriedade de seu marido, mas que teve que parar quando perdeu o olho e passou a
receber aposentadoria por invalidez; acrescentou que após a cessação de sua aposentadoria
por invalidez, em 07/2018, teve que voltar a trabalhar na roça, o que faz até a data de hoje,
tendo em vista que precisa trabalhar para sobreviver.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 222



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 251/552

5002246-48.2019.4.02.5003 500000757266 .V4 JESXGBB51459© JES7027

A primeira testemunha, Maria de Fátima, vizinha da autora há 30 anos, alegou que a autora
permaneceu trabalhando na propriedade de seu marido mesmo enquanto recebia
aposentadoria por invalidez, fazendo aquilo que conseguia em virtude de seu problema de
saúde.

A testemunha Elson Linhares, que conhece a autora desde 1995, por sua vez, informou que a
autora não trabalhava enquanto estava em gozo de aposentadoria por invalidez, mas que
assim que parou de receber o benefício, voltou a trabalhar na roça.

Dessa forma, ressalto que a prova oral foi bem convincente e segura. O depoimento pessoal da
parte autora e das testemunhas se mostraram coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
que a parte autora sempre retirou seu sustento da atividade rural e que após a cessação da
aposentadoria por invalidez em 07/2018, ou seja, cerca de 1 ano e 1 mês antes da data de
requerimento da aposentadoria por idade rural, a autora voltou a trabalhar na propriedade de
seu marido e que continua trabalhando na roça até os dias de hoje.

Assim, cotejando as provas documentais apresentadas com a prova testemunhal, resta
comprovado o exercício de atividade rurícola realizado pela parte autora por período superior
à carência necessária para obtenção do benefício.

É importante ressaltar que o fato de a autora ter recebido aposentadoria por invalidez por
aproximadamente 4 anos, o que demonstra que não tinha condições de trabalhar na roça
durante este período, não impede a concessão de aposentadoria por idade rural, tendo em
vista que a autora preencheu os requisitos legais para concessão do benefício. Conforme
relato das testemunhas, a autora trabalhava na roça antes da concessão de sua aposentadoria
por invalidez e voltou a trabalhar na roça assim que o benefício foi cessado, mais de um ano
antes do preenchimento do requisito etário e do requerimento administrativo e permanece
trabalhando na roça até o momento. Ou seja, pelos documentos juntados aos autos, bem como
pelo depoimento das testemunhas, restou comprovado que a autora exerceu atividade rural, na
qualidade de segurada especial, por período superior a 180 meses, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.”

Concluo da mesma forma pois as provas testemunhais foram unânimes em relatar o trabalho
rural da autora, após ter cessado o recebimento do benefício previdenciário, mesmo que com
dificuldades, para que mantenha a sua subsistência.

Em suma: há prova testemunhal relativa ao trabalho rural, seja antes, seja depois do benefício
por incapacidade recebido entre 2014 e 2018.  Embora não tenha havido questionamento
recursal a respeito desse ponto, registre-se que há prova material da atividade rural relativa ao
período anterior e posterior ao recebimento do benefício por incapacidade. Apenas no que
refere ao período posterior, cito o cadastro de ITR do ano de 2019 relativo ao pequeno sítio de
propriedade do marido da autora, sr. Davi Jesus Pereira (evento1-comp6, pág.2).

Assim, não merece prosperar o recurso.

CONCLUSÃO
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NEGO PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sem custas, em face da isenção legal de que
goza o réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do
valor atualizado da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000757266v4 e do código CRC 3be2d2c1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002246-48.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LECIOMARIA SANTOS PEREIRA (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000757267v3 e do código CRC 9d85c1ac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004293-95.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAURO DE OLIVEIRA VENTURA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS para anular a sentença e
facultar à parte autora a realização de nova prova pericial.

Alega o embargante que o acórdão é omisso quanto à DIB em 2019, não tendo
sido apreciados os argumentos lançados na petição inicial nem apreciadas as provas dos
autos. Diz que a decisão da Turma foi a anulação da sentença de piso por uma dúvida com
relação ao inicio da incapacidade, e não sobre a incapacidade em si, sendo que tal decisão irá
atingir diretamente a vida do autor, que está totalmente incapacitado e terá que passar por
outra perícia em meio a uma pandemia mundial para poder voltar a receber o benefício que
sempre teve direito. Argumenta que a perita definiu a data da incapacidade em 2016 baseado
nos documentos trazidos nos autos.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

O acórdão considerou nulo o laudo pericial, considerando que a DII foi
arbitrariamente fixada, pelo que anulou a sentença para facultar à parte autora a realização de
nova perícia judicial, a ser realizada por outro perito.

A perita fixou a DII em 20/10/16.   

No voto que proferi, afirmei que era "... inviável inferir como a perita fixou a
DII em 20/10/2016." Também afirmei não ter localizado "... laudo médico lavrado em
20/10/16 (DII fixada pela perita); há apenas laudos de médico assistente lavrados em
27/2/19, 1/7/19 e 2/7/19."

Contudo, há documento médico indicativo de tal data. Trata-se do laudo de
perícia administrativa do dia 7/12/16, que considerou incapaz o segurado e fixou a DII em
20/10/2016 (ev.9-out2, pág.20).
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Não obstante haver tal reconhecimento de DII em 20/10/16 pelo próprio INSS,
o fato é que o autor continuou a trabalhar e a receber salário regularmente por todo o período
posterior à fixação da DII. Vejamos:

No voto, sob o aspecto do recebimento de salários, afirmei:

Com efeito, examinando os autos, vejo que o autor labora como motoboy para
o Município de Marataízes (cf. afirmação do médico no laudo de 27/2/19 em
evento1-laudo6,pág.3). O CNIS comprova que o autor labora para o
Município de Marataízes desde 2008 e, durante todo esse período - inclusive
no período posterior à DII fixada no laudo - recebeu salário regularmente
(extrato do CNIS em evento9-out2).

Analisando o doumento apontado no que diz respeito ao período posterior à DII fixada pelo
INSS - após 20/10/16 - afere-se que o autor recebeu salários normalmente nos anos de 2016,
2017, 2018 e até 03/2019. A única exceção foi o mês de novembro de 2016, no qual se lhe
pagou valor bem menor do que o salário normal (ev.9-out2, página 15).

Compulsando o CNIS, afere-se que o autor recebeu o auxílio-doença desde 15 dias após a DII
fixada pelo INSS - de 4/11/2016 (os 15 primeiros dias cabem ao empregador) - até o dia
17/3/17.

Já aí houve evidente irregularidade de recebimento contínuo de salário e benefício.

Considerando que a autora não é psiquiatra e que houve recebimento contínuo de salário
durante todo o período apontado; considerando, ainda, a parca fundamentação do laudo
pericial, a anulação da sentença é medida que se impõe, nos termos do acórdão embargado.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO apenas para integrar a fundamentação do acórdão. Não obstante, resta
MANTIDA a conclusão do acórdão embargado.     

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762926v10 e do código CRC e9558062. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004293-95.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAURO DE OLIVEIRA VENTURA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para integrar a
fundamentação do acórdão. Não obstante, resta MANTIDA a conclusão do acórdão
embargado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787311v2 e do código CRC 00f3e3c8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000602-70.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, eis que não esta
adstrito ao impugnado laudo: - CONTRÁRIO ÀS DEMAIS PROVAS DE QUE
PERSISTE/AGRAVA INCAPACIDADE QUE LEVOU A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA,
QUALIFICAÇÃO, ESCOLARIDADE, IDADE, NÃO CONSIDERADOS PELO PERITO,
RATIFICANDO PEDIDO INICIAL; -ANALISA APENAS ARTROSE LEVE EM REGIAO
LOMBAR. CID M54, QUANDO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE: ATITUDE ESCOLIOTICA DA
COLUNA LOMBAR DE CONVEXIDADE ESQUERDA; ESPONDILODISCOPATIA
DEGENERATIVA INCIPIENTE; DISCRETOS ABAULAMENTOS DISCAIS POSTERIORES
EM L1-L2 E L2-L3 RETIFICANDO A FACE VENTRAL DO SACO DURAL; ABAULAMENTO
DISCAL DIFUSO EM L3-L4 DETERMINANDO IMPRESSAO DURAL E INSINUANDO – SE
AS BASES FORAMINAIS, COM FISSURA DO ANEL FIBROSO E MAIOR COMPONENTE
PROTRUSO PARAMEDIANO A DIREITA COMPRIMINDO O SACO DURAL E TOCANDO A
PORÇÃO DESCENDENTE INTRACANAL DA RAIZ L3 DIREITA. RESSONANCIA
MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA EM 22/03/2019... -SE CONTRADIZ: ORA SE "
A AUTORA APRESENTA QUADRO DE DISCOPATIA EM COLUNA LOMBAR E CERVICAL.
QUADRO ESTE DECORRENTE DE PROCESSOS DEGENERATIVOS E QUE SÃO COMUNS
COM A IDADE. TRATAMENTO CLINICO COM REFORÇO MUSCULAR, EXERCICIOS E
EVITAR SOBRECARGA LOMBAR AUXILIAM NA MELHORA CLINICA.AUTORA TAMBEM
APRESENTA SOBREPESO QUE INFLUENCIA NO QUADRO DE DOR APRESENTADO.
NECESSITA ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA PERDA DE PESO" RESPOSTA AO
QUESITO "Q", É PORQUE HÁ INCAPACIDADE O MM Juiz indefere pedido de que o Sr
Perito complemente laudo pericial para: RESPONDER AOS QUESITOS, ANALISANDO
TODAS ENFERMIDADES DESCRITAS NOS LAUDOS/EXAMES ANEXADOS AOS AUTOS;

II.        Fundamentação.
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1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 3/1/1973
Trabalho/Atividade habitual AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade ensino médio
Doença e/ou lesão "QUADRO DE ARTROSE LEVE EM REGIAO LOMBAR . CID

M54"  - cf. evento 13

2. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de quesitos complementares.

A alegação foi realizada em caráter genérico. A nulidade deve ser demonstrada; ou seja: no
recurso devem constar as razões concretas pelas quais o indeferimento dos quesitos
complementares formulados poderia, em tese, importar em conclusão diversa daquela a que
chegou o Juízo a quo na sentença. Tal exposição inexiste no recurso. Portanto, é inviável
acolher a preliminar.

3. Documento médico juntado após a perícia.

Houve juntada de laudo médico, lavrado após a data da perícia (ev.24). Contudo, "o momento
processual da aferição da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou
assistenciais é o da confecção do laudo pericial, constituindo violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de novos documentos ou a
formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão
da mesma afecção ou de outra." (súmula 84 das Turmas Recursais da SJ-RJ). Por
conseguinte, tal documento médico não deve ser conhecido nesta ação; podendo o autor, caso
queira, apresentar tal laudo em novo requerimento administrativo.

4. Mérito.

Com a inicial veio apenas um laudo de médico assistente, lavrado em 29/2/19, com o seguinte
teor: "... dor constante em região lombar /.... evidenciando espondiloartrose, abaulamento
difuso, edema em ligamentos intraespinhoso por provável sobreacrga mecânica." (ev.1-
laudo4).

A perícia ocorreu em 13/6/19. O perito não detectou incapacidade. A respeito do laudo
pericial, a sentença consignou o que segue:

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do Evento 13, LAUDO1,
diagnosticou quadro de artrose leve em região lombar, afirmando o perito que não há
incapacidade, sendo a lesão de coluna compatível com a idade e de caráter degenerativo
comum a todos (artrose). Esclarece que a autora apresenta sobrepeso que influencia no
quadro de dor apresentado, sendo que necessita acompanhamento médico para perda de
peso. Assevera que tratamento clínico com reforço muscular, exercícios e evitar sobrecarga
lombar auxiliam na melhora clínica, mas reafirma que não há incapacidade laboral.
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Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do
contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do médico
assistente a respeito da existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do
médico perito.

Em face do exposto, no que refere ao mérito a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000775529v3 e do código CRC ac20006b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000602-70.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA BATISTA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787985v2 e do código CRC d524564c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013628-44.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADILSON ANDRADE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

A incapacidade foi reconhecida pela perita. Contudo, a sentença considerou a incapacidade
preexistente à refiliaçao.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

1.2. DA NULIDADE POR SENTENÇA EXTRA PETITA É salutar o entendimento
jurisprudencial acerca da nulidade de sentenças extra petita, requerendo desde já o
provimento deste pedido. Explico, jamais fora levantado pela parte contrária qualquer
impugnação a qualidade de segurado do recorrente, e apesar disso, a r. sentença julga
improcedentes os pedidos autorais com a seguinte decisão, vejamos:

É preciso entender que o autor é segurado por benefício de incapacidade laborativa desde
11/07/2006, permanecendo até 12/12/2018, neste meio tempo ainda houve processo judicial em
2012 o qual confirmou a incapacidade laboral. Assim, mostra-se que o autor em 12 (doze)
anos de recebimento do auxíliodoença, apesar de fazer jus a aposentadoria por invalidez,
novamente reafirmada por perícia judicial nestes autos, vem tendo conflito com o INSS para
concessão da aposentadoria, sendo seu benefício cessado mais uma vez administrativamente,
sempre com a lide vertendo sobre a incapacidade ou capacidade laborativa. PORÉM NUNCA
FOI IMPUGNADO A QUALIDADE DE SEGURADO do recorrente, assim sua qualidade de
segurado é mantida nos termos do art. 15, I, da Lei 8213/91 desde 11/07/2006 (1º DER
administrativo). Explica novamente, em 11/07/2006, o INSS concedeu administrativamente o
benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado em 2011 por motivo de perícia administrativa
reconhecendo capacidade ou melhora de condições de trabalho, NUNCA HOUVE medida do
INSS que impugnou a qualidade de segurado do recorrente. Posto que, até 12/12/2018 o
recorrente recebia o benefício de auxílio-doença, mantendo sua qualidade de segurado, o
processo judicial é inerente esta cessação de 2018, não se pode analisar perda da qualidade
de segurado em 20 (vinte) anos atrás, se o mesmo era considerado SEGURADO em Dez/2018
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pelo próprio polo passivo. Assim, verifica-se que o presente julgamento é extra petita, devendo
a sentença ser anulada de pleno direito, eis que não se pode levantar questão que já é
INCONTROVERSA nos autos e pelas partes.     ...

3.2.1. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO Conforme se infere pelos
documentos, o autor teve suspenso o recebimento de benefício previdenciário em 12/12/2018,
tendo requerido seu restabelecimento, e ajuizado esta ação em 27/06/2019, ou seja, muito
antes do término do período de graça de doze meses previsto no art. 15, II, da lei nº 8.213/ 91,
motivo pelo qual, no caso, não houve perda da qualidade de segurado. Aliás, a quando do
indeferimento administrativo de prorrogação do benefício do auxílio doença, sequer a
qualidade de segurado do autor foi colocada em cheque. Em sendo assim, presente o requisito
da manutenção da qualidade de segurado.    ...

3.2.3. DA INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO Aqui jaz o cerne fulcral
controvertido da presente lide, vez que o motivo do indeferimento administrativo do pedido
autoral foi o relacionado à capacidade laborativa. No laudo da perita judicial, informa o
diagnóstico da parte autora, TENDO O EXPERT CONCLUÍDO ESTAR O AUTOR
INCAPACITADO PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL
REGULAR. Tal laudo pericial, aliada à vasta documentação trazida aos autos pela parte
autora e a concessão de diversos períodos de gozo de benefício de auxílio doença pelo INSS,
são provas, mais do que suficientes de que o autor, por problemas psiquiátricos, encontra-se
incapacitado permanentemente para o exercício de qualquer atividade laboral. 

3.2.4. ENFERMIDADE POSTERIOR À FILIAÇÃO AO RGPS Considerando que, tanto em
sede administrativa quanto judicial, a ré não levantou qualquer controvérsia a esse respeito,
considerando ainda que a ré em período anterior, sem perda da qualidade de segurado,
CONCEDEU AUXÍLIODOENÇA POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS para a parte autora,
portanto a mesma não se encontra alcançada pela vedação legal.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 29/11/1967
Trabalho/Atividade habitual auxiliar de serviços gerais
Escolaridade 1 grau incompleto
Doença e/ou lesão "auxiliar de serviços gerias – limpeza de jardim, Anteriormente:

trabalhou também como vigia." - cf. laudo, evento 20, n.1

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 11/7/2006 a 7/7/2011 e de 2/1/2012 a
12/12/2018.

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário e a concessão de
aposentadoria por invalidez.

A incapacidade foi reconhecida pela perita do Juízo. Contudo, como a perita fixou a DII em
01/1999, com base na seguinte fundamentação:
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15. É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? É
possível esclarecer, pelo menos, se o estado de incapacidade laboral instalou-se
há pelo menos seis ou doze meses? Em que dados técnicos fundamenta-se a
resposta ao quesito anterior? 

R: Sim, a pessoa examinada encontra-se incapacitada para o exercício de
sua atividade laborativa habitual pelo menos, desde janeiro de 1999, data
em que sofreu traumatismo craniano, necessitando cirurgia neurológica, e
aparecendo sequelas cognitivas. *De acordo com laudos médicos e
documentos apresentados, a pessoa examinada encontra-se em tratamento
neurológico e uso de medicação, psicotrópica pelo menos, desde o ano de
1999. *Resposta fundamentada na anamnese psiquiátrica, história natural
da doença, análise de laudos médicos trazidos, e exame psíquico realizado
no momento do exame pericial.

Tomando como DII o ano de 1999, o Juízo a quo considerou que haveria incapacidade
preexistente à refiliação. 

No recurso, a parte autora questionou o fato de ter recebido benefício por longos anos depois
de 1999; e que a sentença teria deliberado sobre fato incontroverso, alheando-se dos liames do
pedido.

A sentença não é extra petita. 

Qualidade de segurado, carência e incapacidade são requisitos da concessão do benefício
pretendido. No que refere à incapacidade, uma vez sendo ela reconhecida, é indispensável
fixar a DII. Logo, trata-se de tema que, quando se reconhece a incapacidade, integra o mérito
da ação; e quando não se a reconhece (a existência de incapacidade laboral), a sua fixação (da
DII) fica logicamente prejudicada. Logo, não há que se falar em julgamento extra petita.

Cabe aferir se houve correta fixação da DII em 01/1999, data do traumatismo craniano, tal
qual apontou a perita.

Divirjo da fixação da DII em 1999 e da sua extensão contínua até os dias atuais, como sugere
o laudo.

Houve ali (01/1999) incapacidade. Mas ela não se estendeu até os dias de hoje.

Afirmo-o porque depois do acidente, o autor laborou, como empregado, por quase dois anos
- de 4/2/2002 a 27/1/2004 - na empresa FAMA Prestação de Serviços de Locação de Mão de
Obra Ltda.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 225



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 264/552

5013628-44.2019.4.02.5001 500000762856 .V5 JES7027© JES7027

A sua contratação como empregado supõe: (i) ter sido considerado apto para o trabalho no
exame médico admissional; (ii) a efetiva prestação de serviços laborais, visto que houve
pagamento de salários e o correlato recolhimento de contribuições pelo empregador (cf.
CNIS, evento5-out2, página13).

Logo, embora é certo que tenha havido incapacidade na data do traumatismo craniano, tal
contratação laboral por 1 ano e 11 meses evidencia que a incapacidade não se estendeu desde
a data da lesão (01/1999) até hoje. Houve recuperação de capacidade laboral; e houve ulterior
incapacidade, reconhecida pelo INSS, que por duas vezes concedeu o benefício.

Não posso fixar a DII em 01/1999. Mas, pelo teor do laudo, reputo que o estado de
incapacidade não cessou após a última DCB. 

O autor faz jus ao restabelecimento do benefício.

Também faz jus à aposentadoria por invalidez tendo em vista a resposta que a perita deu ao
quesito n. 19, verbis:

19. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa
examinada pode ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de
atividade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução? Citar
exemplos de atividades para as quais a reabilitação profissional seria possível.

R: Não se aplica ao caso em questão; Existe incapacidade laborativa total e
definitiva do ponto de vista psiquiátrico. *A pessoa examinada apresenta
transtorno mental crônico, com prognóstico reservado, sem perspectiva de
cura.

3. Conclusão.

O benefício deve ser restabelecido e convertido em aposentadoria por invalidez na data da
perícia judicial, 21/10/19.

III.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o INSS a
RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 6152519903 (cessado em 12/12/18) e a
CONVERTÊ-LO em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em 21/10/2019.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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RECURSO CÍVEL Nº 5013628-44.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ADILSON ANDRADE (AUTOR)
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE SILVA HOLLUNDER (OAB ES029596)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787895v2 e do código CRC 7b8888c4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025429-54.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CRISLAN DUARTE LIMA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença e/ou
aposentadoria por invalidez).

A sentença julgou condenou o INSS a "... restabelecer o benefício previdenciário de auxílio
doença à parte autora, desde um dia após a DCB, em 31/10/2019 (NB 628.871.656-5 ) até o
prazo de 02 meses contados de sua efetiva implantação pelo INSS, descontando-se eventuais
parcelas recebidas administrativamente,...".

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO, pleiteando a concessão de aposentadoria
por invalidez; ou o pagamento do auxílio-doença até "tratamento final da recorrente" ou "até a
reabilitação". Alegou o que segue:

Ora, como se vê, o Autor é portador de doença incapacitante, a saber, LESÃO NO OMBRO
DIREITO – DIAGNÓTICO CID 10 – M 75.9. Como se pode observar nos exames e laudos, o
autor encontra-se com problemas em ombro direito, tendo passado por cirurgia na data de
19.07.2019, estando fazendo uso de medicamentos para dor diariamente. Diante o exposto,
conforme se depreende dos laudos médicos, a situação da parte autora é de difícil recuperação
e demasiadamente demorado, não tendo, até o momento, permitido que o autor melhore sua
capacidade laborativa, para retornar a exercer suas atividades laborais. Pois bem, como
podemos analisar Doutos Julgadores, devido as moléstias de que o recorrente é portador e, as
dificuldades que possui em exercer qualquer tipo de atividade remunerada, o autor não
apresenta condições físicas de exercer atividade laborativa suscetível a garantir seu sustento e
sobrevivência, haja vista que não consegue mais adaptar-se ao ambiente de trabalho devido as
lesões e sequelas instaladas.    ....    Enfim, o recorrente é portador de sequelas permanentes e
incapacitantes, decorrente da sua doença, que ocasionou todas as enfermidades da qual é
portador atualmente, não podendo trabalhar ou exercer qualquer atividade laborativa. Daí
extrai-se que está completamente incapacitado total e definitivamente para as atividades
laborais, pois a atividade que SEMPRE exerceu não mais poderá faze-la, ou seja, na função
pela qual tem experiência e currículo para ingressar em qualquer empresa, não podendo mais
executá-la.  ...

No entanto, requer a reforma da R. Sentença Doutos Julgadores, para que a recorrente receba
o benefício do seu auxílio-doença até a conclusão final do seu tratamento de saúde, ou até que
o INSS a reabilite em outra função compatível com seu estado de saúde, tendo em vista que o
recorrente NÃO TEM APTIDÃO FÍSICA E MENTAL PARA EXERCER SUA ATIVIDADE
HABITUAL, NÃO ATINGINDO A MÉDIA DE RENDIMENTO ALCANÇADA, EM
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CONDIÇÕES NORMAIS PELOS TRABALHADORES DA CATEGORIA PROFISSIONAL DA
RECORRENTE, TENDO EM VISTA SUA PATOLOGIA a saber, LESÃO NO OMBRO
DIREITO – DIAGNÓTICO CID 10 – M 75.9, senão vejamos:  ... Ante o exposto, requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso Inominado, para que seja reformada a R.
Sentença, para que o benefício do auxílio-doença seja pago até a conclusão final do
tratamento de saúde da autora, ou até que o INSS a reabilite em outra função compatível com
seu estado de saúde, nos termos da fundamentação supra.

Pleiteou, ainda, a concessão de honorários, nos termos do artigo 85 do CPC, artigos 22/24 do
Estatuto da OAB e da súmula 450 do STF.

VOTO

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 6/4/89 - 31 anos
Trabalho/Atividade habitual "arrumador" - ev.1 

"trabalhador braçal,segundo relato" - ev.16
Escolaridade ensino médio
Doença e/ou lesão Pós operatório de luxação glenoumeral recidivante - 07.2019.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 19/7/19 a 31/10/19 (ev.21-out2).

Há apenas 1 laudo de médico assistente posterior à DCB, emitido em 17/10/19. Afirmou que
houvera realização de cirurgia em ombro direito em 19/7/19; ainda havia dor e limitação
funcional com diminuição de arco de movimento e força musucular; afirmnou que mantinha
reabilitação com fisioterapia e pediu afastameno por 3 meses do trabalho  (ev.1-laudo9,
pág.9). 

Na perícia ocorrida em 18/12/19, o perito do Juízo reconheceu que a incapacidade persistia e
estimou prazo de recuperaçao de mais 2 meses. Eis o quesito:

15. É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a pessoa
examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual (data de
cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento cirúrgico? 

Não necessita novo tratamento cirúrgico. Irá necessitar de 2 meses a partir da data de hoje,
de afastamento de suas atividades laborais para recuperação funcional.

O laudo pericial apresenta-se convergente com o laudo do médico assistente.
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Com efeito, não há que se falar em aposentadoria por invalidez, visto que o próprio médico
assistente do autor afirmou que a incapacidade é temporária, ao estimar prazo de 3 meses para
recuperação.

Nada há a reparar quanto à fixação da DCB, em vista do que a decidiu a TNU ao julgar
o Tema 164 (Pedilef n. 0500774-49.2016.4.05.8305/PE):

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica

Honorários advocatícios.

Nos juizados especiais, o regramento relativo aos honorários está estipulado no
artigo 55 da Lei 9.099/95. Os dispositivos e a súmula citados no recurso referem-se aos
procedimentos descritos no CPC, não tendo aplicabilidade no microssistema dos juizados
especiais.

5. CONCLUSÃO.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa.
Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762400v4 e do código CRC 07dc4cc1. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025429-54.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CRISLAN DUARTE LIMA (AUTOR)
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO DALAPÍCOLA SAMPAIO (OAB ES009588)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787987v2 e do código CRC 01597f88. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004726-02.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELZI FERREIRA MARTINS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

2.1. INCAPACIDADE PARCIAL E POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL -
DESCABIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

A perícia médica judicial (Evento 13) concluiu pela existência de incapacidade PARCIAL e
PERMANENTE, havendo possibilidade de REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Veja-se:

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de
natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?  R: Parcial e permanente. [...]

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a)
periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a
reabilitação? Qual atividade? R: a) Sim; b) Qualquer atividade que não exija esforço
físico ou habilidade bi manual.

Logo, não se justifica a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ deferida na sentença, sendo
certo que o benefício que se amolda ao caso dos autos é AUXÍLIO-DOENÇA.

2.2. DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PREVIAMENTE FIXADA - AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE.

 

II.        Fundamentação.
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1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 31/3/65 (55 anos)
Trabalho/Atividade habitual balconista
Escolaridade 4ª série
Doença e/ou lesão Perda da força muscular e comprometimento dos movimentos de

extensão e flexão do 3°, 4° e 5° quirodáctilos da mão direita.

2.    O perito detectou haver incapacidade parcial e permanente.

O Juízo a quo concedeu aposentadoria por invalidez com base na seguinte fundamentação:

No tocante ao requisito da incapacidade, submetida à controvérsia ao perito judicial,
o expert constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é
portadora de Lesão de nervo mediano, apresentando incapacidade parcial e definitiva desde
29/04/2019.

Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial. O STJ possui
jurisprudência pacífica quanto à necessidade do magistrado levar em consideração os ”[...]
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial
apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”, conforme se infere do
seguinte precedente (grifo nosso):

...

Sendo assim, considerando a idade da parte autora (54 anos), a sua profissão (Balconista), a
sua instrução (4ª série) e as doenças que lhe acometem e em especial a duração das suas
limitações, é de se reconhecer que as chances de reintegração ao mercado de trabalho são
ínfimas, reconhecendo-se, pois, a incapacidade total e definitiva. No mesmo sentido, AC
595186/SE do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 29/04/2019 e
02/07/2019, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento à pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 03/07/2019, dia imediatamente posterior
ao da cessação do auxílio-doença n.º 6278226891, consoante inteligência do art. 42, caput, da
Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.
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A sentença está de acordo com o entendimento consolidado na súmula 47 da TNU,
verbis: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez

A análise das condições pessoais foi adequadamente realizada. Nesse pormenor, nada há a
reparar na sentença.

3. DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DA
TUTELA

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua incidência diária, (ii)
ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida antecipatória, bem como
(iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo a multa diária a 8,85%
desse valor.

Não faz sentido a pretensão de limitar o valor da multa a montante máximo, eis que sua
incidência diária garante a proporcionalidade entre o valor final e a gravidade de eventual
conduta omissiva do INSS.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DO INSS apenas para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da
multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela. Sem custas e sem honorários. 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000773380v2 e do código CRC 76e93e31. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004726-02.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELZI FERREIRA MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS apenas para reduzir
para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem custas e sem honorários, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787879v2 e do código CRC 6e9bd05c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002131-21.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JULIANA ALVES TIGRE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS
a  "... restabelecer ... auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em 24/08/2019... e
cancelamento (DCB) em 120 (cento e vinte) dias após a concessão ou reativação do benefício
(art. 60, §9º da Lei 8.213/91 - inexistência de prazo estimado para a cessação da limitação
funcional)."

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte
autora aduziu o que segue:

Em sentença, o Recorrente teve seu pedido de aposentadoria por invalidez
indeferido, sob a alegação de que “no caso em tela, não observo fundamento
para afirmar incapacidade permanente. Os próprios laudos particulares trazem a
hipótese de melhoria do quadro clínico se seguido o tratamento (Evento 1,
LAUDO8)”. Conforme mencionado, no quesito 16 do respeitoso laudo pericial,
o Ilustre Perito esclarece que, “O tratamento deverá ser realizado por toda a
vida, a fim de manter a estabilização e evitar progressão da patologia, não há
perspectivas de melhora do quadro clínico da parte Autora”. Assim, a “melhora”
não se aplica quanto à possibilidade de reversão da incapacidade, mas sim do
quadro clínico da Recorrente quanto a sua qualidade de vida, uma vez que
conforme apontado na peça exordial a Recorrente é acometida por diferentes
enfermidades e pratica uma verdadeira via crucies para consultas médicas,
remédios e exames médicos, conforme se demonstra na peça inaugural.
Referida melhora do quadro clínico não é referente a cessação da incapacidade,
mas quanto o agravamento e controle da doença, o referido laudo remete-se a
06/07/2018, quando ainda em investigação dos sintomas.  ...   Não podendo da
fundamentação que afirma o caráter permanente da incapacidade, uma vez que a
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conclusão do Douto perito é clara e precisa, justificando a consulta física
apontando documentos médicos apresentados pela Recorrente (exames e laudos
anexos a peça vestibular), 

CONCLUSÃO. Conforme avaliação pericial a parte Autora possui as patologias
descritas (síndrome vertiginosa), e apresenta incapacidade para suas atividades
laborativas, pois há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem
a impedir tal trabalho. Sua patologia mostra-se em progressão mesmo diante do
tratamento já realizado. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução
da Autora, concluo pelo seu afastamento do mercado de trabalho, pois há incapacidade
laborativa. (g.n.)

Portanto, verifica-se que mesmo a Recorrente estando fazendo o tratamento
médico a sua patologia demonstra-se em estado de progressão, o que claramente
não só amplia a sua incapacidade labora e também a impede de ter uma
significativa melhora na qualidade de vida.

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 20/11/89 - 30 anos
Trabalho/Atividade habitual assistente administrativo
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão Síndrome vertiginosa (H82). 

Sintomas: "Astenia, fraqueza muscular, tonteiras e perda de audição."

2.    O perito do Juízo afirmou haver incapacidade total e permanente (ev.12). A perícia
ocorreu em 21/10/19. O perito apontou a seguinte conclusão:

Conforme avaliação pericial a parte Autora possui as patologias descritas
(síndrome vertiginosa), e apresenta incapacidade para suas atividades
laborativas, pois há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que
cheguem a impedir tal trabalho. Sua patologia mostra-se em progressão mesmo
diante do tratamento já realizado. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e
grau de instrução da Autora, concluo pelo seu afastamento do mercado de
trabalho, pois há incapacidade laborativa.

Há laudo de médico assistente emitido em 6/7/18, devidamente fundamentado,  afirmando
haver incapacidade laborativa por tempo indeterminado (evento1-laudo8, página 1).

Há vários outros laudos que afirmam incapacidade.
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Não obstante o decurso de tempo entre o referido laudo de médico assistente e a perícia
judicial, aparentemente não houve melhora no quadro da autora, visto que o perito afirmou de
forma categórica tratar-se de incapacidade total e permanente.

A reduzida idade da autora não é motivo hábil para negar-se o benefício, visto que há prova
no sentido de que a incapacidade que porta não é, nesse momento, reversível em tempo
definido.

Nesse contexto, o recurso deve ser provido. A DIB da aposentadoria deve ser fixada na data
da perícia judicial.

III.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso.  Mantenho o benefício concedido na sentença com
DIB em 24/8/19 (AUXÍLIO-DOENÇA). CONDENO o réu a CONVERTER esse
benefício em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, cuja DIB é fixada em 21/10/19.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000776947v5 e do código CRC 59f2a9ff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:43 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 228



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 279/552

5002131-21.2019.4.02.5005 500000787897 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5002131-21.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JULIANA ALVES TIGRE (AUTOR)
ADVOGADO: VANDERSON DUTRA PEREIRA (OAB ES029629)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787897v2 e do código CRC c4cca265. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001689-61.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO DE SOUZA ARAUJO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL
DESFAVORÁVEL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO

A ação tem por objeto a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença e/ou
aposentadoria por invalidez).

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, ou anulada
deferindo pedido EV 19, eis que o impugnado laudo pericial, ao qual o julgador não esta
adstrito é: - contrário as demais provas; - incompleto: não responde integralmente ao
questionado; - analisa somente: QUADRO DE DISCOPATIA EM REGIAO LOMBAR. CID
M54, quando comprovado outras enfermidades: DOR COMUM EM OMBRO D+ LOMBAR
IRRADIAÇÃO P/ MMII, HÁ + 9 MESES. TRABALHADOR BRAÇAL, NÁO CONSEGUE
REALIZAR ATIVIDADES. H. DISCO, BURSITE RX Coluna Lombar - ESCOLIOSE LOMBAR;
OSTEOFITOSE MARGINAL DIFUSA Ombro Direito – ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NO
TUBÉRCULO DO ÚMERO E NAS BORDAS DA ARTICULAÇÃO ACRÔMIO CLAVICULAR,
COM REDUÇÃO DOS SEUS ESPAÇOS ARTICULARES ; Como comprovar incapacidade, se
não analisadas todas enfermidades comprovadas e o Julgador Singular indefere pedido de que
o Sr perito o faça?!   ... 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

.... No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO14, diagnosticou
discopatia em região lombar, afirmando o perito que as atividades realizadas pelo autor não
agravam sua doença.

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica judicial,
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submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente
nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a documentos particulares
juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado na inicial.

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para responder aos
esclarecimentos solicitados, uma vez que as respostas aos referidos quesitos podem ser
extraídas do teor de todo o laudo pericial que, no caso concreto, afastou por completo a
incapacidade alegada.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou que
a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa à sua personalidade, nem
comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a situação vexatória, não
demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

VOTO

O autor nasceu em 3/4/68. Laborava como trabalhador rural. 

O perito afirmou que o autor se queixa de dor lombar. Diagnosticou quadro de discopatia em
região lombar. Afirmou que é lesão degenerativa, comum à idade, e que não causa
incapacidade laboral.

O autor não acostou nos autos qualquer laudo de assistente médico. Acostou apenas laudo de
exame complementar (laudo radiológico de quadril, coluna e ombro), hemograma e
prescrição de medicamento. Tais documentos não se destinam à análise do juízo, mas
destinam-se à análise do médico assistente e do médico perito.

Por conseguinte, o único elemento de prova que há relativo ao ponto de prova (existência de
incapacidade) é o laudo do perito do Juízo; e sua conclusão é contrária à pretensão.

Pelo exposto, a sentença deve ser mantida.

III. Conclusão.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa.
Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762106v2 e do código CRC 88ac0b1e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001689-61.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO DE SOUZA ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787989v2 e do código CRC 5a2e9a84. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000899-14.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ELIAS DE JESUS PEREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, ou
mantendo acolhimento do laudo conceda benefício pelo menos até a realização
do mesmo já que as provas dão conta que existia incapacidade até então , eis
que o impugnado laudo pericial, ao qual o julgador não esta adstrito é: -
contrário às demais provas de que persiste/agrava incapacidade, dentre as quais
laudos pericial no processo 2012.50.52.000742-4 QUE LEVOU A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CESSADO, inclusive sem conseguir consulta
com reumatologista ainda não disponibilizada pelo SUS. - INCOMPLETO,
NÃO RESPONDE AOS QUESITOS PRINCIPALMENTE APRESENTADOS
PELO AUTOR Assim, como Persistem motivos de concessão do 1º benefício ,
faz jus a manutenção do benefício incapacitante, devendo ser reformada r.
Sentença par julgar procedente pedido inicial.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudos dos EVENTOS
23 e 50, diagnosticou Discopatia degenerativa, abaulamento discal na coluna
lombar, diferença de tamanho ou dismetria entre os membros inferiores,
afirmando o perito que "Conforme avaliação pericial a parte Autora apresenta
as patologias descritas, mas não apresenta incapacidade ou redução de sua
capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações importantes ao
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exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho.
Dessa forma, conforme quadro atual, idade do Autor, concluo que não há
incapacidade laborativa".

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de
incapacidade que autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho,
conclui-se que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não
fazendo jus a quaisquer dos benefícios por incapacidade pleiteados,
importando registrar que a perícia médica judicial, submetida ao contraditório
e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente nomeado por
este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a documentos particulares
juntados aos autos pelas partes.

É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo
médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial
produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o
particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado
na inicial.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra
sua análise, tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado,
ante a ausência de incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar
a condição ou não de segurado da parte autora.

A parte autora também pleiteia o acréscimo de 25% ao valor da aposentadoria
por invalidez. Todavia, de acordo com o artigo 45 da Lei nº 8.213/91, a
majoração em questão é devida em favor do beneficiário que receber
aposentadoria e necessitar da assistência permanente de outra pessoa, o que
não restou demonstrado nos autos.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não
comprovou que a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer
ofensa à sua personalidade, nem comprovou que o ato administrativo tenha
causado exposição a situação vexatória, não demonstrando a existência do
dano alegado.
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Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 29/11/1977  (42)
Trabalho/Atividade habitual trabalhador rural
Escolaridade quinta série do ensino fundamental.
Doença e/ou lesão Discopatia degenerativa (CID: M51), abaulamento discal na coluna

lombar (CID: M51), diferença de tamanho ou dismetria entre os
membros inferiores (CID: Q72).

2.   A irresignação recursal de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, tal qual
formulada, tem caráter genérico. Não se apontou, concretamente, em que ponto o laudo
pericial estaria equivocado.

A alegação a respeito de patologia psiquiátrica (síndrome do pânico) se embasa em
documentos emitidos em 2012 e 2013 (ev.1-laudo4, pág.4; ev.41-laudo3,p.2; ev.41-perícia1).
Por conseguinte, os esclarecimentos que se pediu à perícia a respeito de tal patologia eram, a
rigor, desnecessários, visto que embasados em documento médico emitido 6 anos (ou mais)
antes do ajuizamento da ação (2018).

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767036v3 e do código CRC 38511dce. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000899-14.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE ELIAS DE JESUS PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787991v2 e do código CRC f647787a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000337-68.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELZINA DA CRUZ SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DA SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

PRECLAROS JULGADORES.  ACOLHENDO LAUDO PERICIAL, O MM. JUIZ FIXA DII
EM 07/03/2019 e julga improcedente pedido alegando JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL ALEGANDO : "após a última contribuição, em 30/06/2017 (Evento 10, OUT 1), o(a)
autor(a) manteve a qualidade de segurado por pelo menos 12 (doze) meses, ou seja, até
15/08/2018." "Portanto, diante de toda a prova dos autos, apesar de ter sido comprovada a
incapacidade temporária da parte autora em 07/032019, não foi comprovada a qualidade de
segurado e o cumprimento da carência, motivo pelo qual concluo que não merece prosperar o
pleito autoral." "É importante ressaltar que ainda que fosse considerada como data de início
da incapacidade a fixada administrativamente pelo INSS quando do requerimento do
benefício, ou seja, 18/12/2018 (evento10, OUT 1), o autor já teria perdido a qualidade de
segurado, pois somente manteve esta qualidade até 15/08/2018." A r. Sentença deve ser
reformada para julgar procedente o pedido inicial, porquanto não foi aplicado § 2º do Art.
15 Lei n° 8.213/91, que acrescenta 12 meses aos 12 meses do inciso II, e assim comprovada
qualidade de segurado quando da DII, fazendo jus ao Auxílo Doença a sr transformado em
Aposentadoria por Invalidez. ISTO POSTO , REQUER: A) SEJA DADO PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO, PARA REFORMAR A R.SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL, B) CONCEDA TUTELA DE EVIDENCIA

II.        Fundamentação.

A única razão recursal é a seguinte:

A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, porquanto não foi
aplicado § 2º do Art. 15 Lei n° 8.213/91, que acrescenta 12 meses aos 12 meses do inciso II,
e assim comprovada qualidade de segurado quando da DII, fazendo jus ao Auxílo Doença a
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sr transformado em Aposentadoria por Invalidez.

A sentença apresenta a seguinte razão de decidir:

No caso, não há como prorrogar para 24 (vinte e quatro) meses, na forma do §1º do
dispositivo em questão porque a parte autora não conta com mais de 120  (cento e vinte)
contribuições mensais sem ocorrer a perda da qualidade de segurado, nem na forma do §2º, já
que não houve comprovação da qualidade de desempregado.

Afirma o recurso que se deveria aplicar ao caso a prorrogação prevista no § 2º do Art. 15 Lei
n° 8.213/91.

A sentença afirmou que não se deve aplicar tal causa de prorrogação "já que não houve
comprovação da qualidade de desempregado."

O recurso simplesmente não questiona tal razão de decidir. 

O recurso deveria explicar em que ponto dessa razão de decidir o juízo a quo incorreu em erro
de julgamento. Não disse. 

Afirmar que "não foi aplicado § 2º do Art. 15 Lei n° 8.213/91" é diferente de explicar porque
não foi o mesmo aplicado e deveria sê-lo.

O recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético (artigo 932, III, do CPC).

Não se tendo argumentado a razão pela qual haveria erro de julgamento, o recurso não atende
ao princípio da dialeticidade.

Logo, tendo em vista o disposto no artigo 932, III, do CPC, o recurso não deve ser
conhecido.

III.      Conclusão.

NÃO CONHEÇO do recurso do autor. 

 Custas e honorários pela parte autora, estes no montante de 10% do valor atribuído à causa
(artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do
pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NÃO CONHECER ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000776444v4 e do código CRC f99b8cf1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000337-68.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ELZINA DA CRUZ SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO
CONHECER ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787917v2 e do código CRC 1bbe6fe6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016511-61.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANILDO JOSE CLEMENTE (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
"... conceder o benefício previdenciário de auxílio doença à parte autora, desde a DER, em
27/05/2019 (NB 628.129.651-0) até o prazo de 04 meses contados de sua efetiva implantação
pelo INSS..."

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. 

O recurso aborda os seguintes pontos:

4.1 DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DA INCAPACIDADE TOTAL E
DEFINITIVA AUTORAL PARA SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS DE FRENTISTA – DA
INVALIDEZ PERMANENTE

4.2 DA POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO DE DANO MORAL – COMPETÊNCIA
DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DE MATÉRIAS
PREVIDENCIÁRIAS, INCLUSOS DANOS MORAIS

4.3 DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PLEITO DE DANOS MORAIS EM SEDE
RECURSAL - ART. 1.013, §2º, DO CPC/15

4.4 DA CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – ART. 37, §6º, DA
CRFB/88 C/C ART. 186 E 927, AMBOS DO CC/02;

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 27/11/1960
Trabalho/Atividade habitual frentista
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Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto,
Doença e/ou lesão Neoplasia maligna de tireóide.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 13/1/16 a 15/8/16.

A inicial refere-se ao requerimento feito em 27/5/19 (DER).

A incapacidade é incontroversa. A perícia administrativa realizada em 29/5/19 considerou o
autor inapto, "com provável câncer de tireóide aguardando a realização de cintilografia...". O
perito inclusive anotou que a doença é isenta de carência (ev.6-out2, pág.24).

Contudo, tal benefício foi indeferido por perda da qualidade de segurado (ev.1-indef.18).

A perícia judicial, por sua vez, também reconheceu incapacidade, mas fixou DII antes da
fixada no INSS, de modo que o Juízo a quo entendeu não haver perda da qualidade de
segurado e determinou a concessão do benefício, com base na seguinte fundamentação:

Entretanto, de acordo com a perícia administrativa, a DII do autor remonta a período anterior
à DII fixada pelo expert judicial, à 18/04/2019, com cessação prevista para
18/08/2019 ( Evento 6, OUT2, fls. 24).

Assim, sem maiores delongas, observando os documentos particulares juntados pela parte
autora juntamente com as informações contidas na exordial e confirmadas
pelo expert judicial, bem como em consonância com os laudos SABI, entendo que os elementos
de prova acostados aos autos são aptos a comprovar a incapacidade laboral da parte autora
desde a DER e, consequentemente, o seu direito ao estabelecimento do auxílio doença.

Desta feita, entendo que a parte autora faz jus ao  auxílio doença devendo tal benefício ser
mantido por 04 meses após a efetiva implantação, conforme observação realizada
pelo expert judicial, a fim de possibilitar-lhe a submissão ao tratamento médico adequado à
recuperação de sua capacidade laborativa. Insta ressaltar, em sede de perícia judicial
constatou-se que a parte autora continua, ainda, incapacitada.

Ante o término do período fixado por esse juízo e ainda sentindo-se incapacitada, poderá a
parte autora requerer a prorrogação do prazo do auxílio doença frente ao INSS, respeitando
as normas regulamentares pertinentes- cabendo ulterior controle judicial em caso de
indeferimento.

Quanto ao pedido de danos morais, atinente à responsabilidade civil, reporto-me à Resolução
nº T2-RSP-2012/00102, de 07 de dezembro de 2012, da Presidência do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, que tornou esse Juízo incompetente para processar e julgar
causas cuja matéria seja cível, uma vez que estabeleceu que a competência deste Juizado é
somente para causas previdenciárias. Nesse passo, portanto, desatendido o art. 327, par. 1º, II
do CPC
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3. Não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez, visto que o perito do
Juízo apresentou laudo acuradamente fundamentado e consignou que a incapacidade é
temporária, estimando prazo de 4 meses para recuperação.  Eis as respostas:

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? RESPOSTA: Não. Autor submetido a tireoidectomia
total com esvaziamento cervical radical a esquerda e esvaziamento recorrencial bilateral em
27/09/19. No momento em período de convalescência cirúrgica , com cicatriz cirúrgica em
bom aspecto e em acompanhamento regular com especialista. Apresenta mobilidade
reduzida a partir de 90 graus do membro superior esquerdo e aguarda realização de
tratamento complementar de iodoterapia. 

10.É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data?
É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano?
RESPOSTA: Sim, segundo apurado nos autos do processo a incapacidade está presente desde
27/09/19. 11.Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior?
RESPOSTA: Exame médico pericial e avaliação de laudos médicos. 12.Na hipótese de
ausência atual de incapacidade para o trabalho, é possível confirmar se houve incapacidade
para o trabalho no passado? Em qual período? RESPOSTA: Trata-se de incapacidade
temporária e total.

15.É possível estimar qual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a pessoa
examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual (data de
cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento cirúrgico? RESPOSTA: Estima-se o
prazo de 04 meses para recuperação da capacidade laborativa do autor.

O Juízo também agiu acertadamente ao fixar DCB, tendo em vista o que definiu a TNU
quando julgou o tema 164, fixando a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

4. Danos morais.
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Não se havendo pleiteado compensação por dano moral pelo fato mesmo do indeferimento,
cumpre analisar o cabimento do pedido de tal compensação.

A premissa básica é a de que a suspensão do pagamento do benefício ou o seu indeferimento,
por si só, não constitui ato ilegal por parte da Autarquia hábil à concessão de dano moral.
Contudo, poderá haver dano a direito da personalidade (e o correlato surgimento do direito a
receber uma compensação) quando o INSS extrapolar os limites do seu poder-dever. Isso
ocorrerá, por exemplo, se se demonstrar que houve flagrante equívoco em meio ao processo
administrativo; ou se se demonstrar a prática de conduta vexatória por parte do INSS com
relação ao segurado. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. DEFERIMENTO POR MEDIDA JUDICIAL. O indeferimento do
benefício previdenciário, na via administrativa, por si só, não implica direito à indenização,
ainda que venha a ser restabelecido judicialmente. Isso porque a administração age no
exercício de sua função pública, dentro dos limites da lei de regência e pelo conjunto
probatório apresentado pelo segurado. Assim, uma vez que não apresentado erro flagrante
no processo administrativo que indeferiu o benefício, tem-se que a autarquia cumpriu com
sua função. (TRF4, AC 5002163-58.2016.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO
ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 16/10/2017)

O fato narrado na inicial foi de que o indeferimento do benefício "... lhe causou evidente
frustração, medo e desespero, perdendo de vista as possibilidades de prover seu próprio
sustento ou meios de prover o tratamento médico do qual necessita para controle da sua
patologia."

Não houve erro flagrante ou grave no procedimento.

O INSS reconheceu a incapacidade. 

O que provocou o indeferimento foi a fixação da DII em período no qual se escoara o período
de graça.

Tal dado - fixação de DII - é um elemento no qual é natural haver discrepâncias entre
médicos; notadamente entre médicos que não acompanham regularmente o paciente, como é
o caso dos peritos do INSS.

Pelo exposto, seria necessária a demonstração, por escrito, sobre qual teria sido o erro grave
(qual seria a equivocada análise médica).

Os efeitos decorrentes do indeferimento, que foram narrados são inerentes à maior parte dos
casos em que o segurado se vê privado da concessão do benefício previdenciário. Por si sós,
não geram direito a uma compensação por dano moral.
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Inexistente a demonstração de grave equívoco em meio ao processo administrativo; ou a
situação vexatória a que se tenha submetido o segurado; inexiste direito a uma compensação
por dano moral.

III.      Conclusão.

 

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762504v5 e do código CRC 03730aa3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016511-61.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANILDO JOSE CLEMENTE (AUTOR)
ADVOGADO: ROSEMARY MACHADO DE PAULA (OAB ES000294B)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787993v2 e do código CRC 1f90c914. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015418-63.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SANDRA HELENA VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade e extinguiu sem julgamento do mérito o
pedido de compensação por dano moral.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... Consoante narrado em exordial, a autora encontrava laborando como
CAMAREIRA quando, em junho de 2017, foi diagnosticada com NEOPLASIA
MALIGNA DA MAMA (CID10 C50), motivo pelo qual, na data de
07/02/2018, a fim de eliminar a neoplasia, realizou cirurgia de
MASTECTOMIA RADICAL de esvaziamento axilar dos linfonodos à direita,
sendo-lhe garantida, de forma administrativa, o auxílio-doença previdenciário.
Todavia, esta primeira cirurgia não foi suficiente para eliminar totalmente a
neoplasia maligna, ou diminuir os seus impactos sobre o organismo da
recorrente, motivo pelo qual foi submetida a nova cirurgia extremamente
invasiva para esvaziamento radial axilar hololateral à lesão tumoral, com início
do procedimento de reconstrução mamária.  ...

Todavia, quando da realização da perícia, juntada aos autos no evento 18, foi
analisado pela i. perita apenas o quadro de neoplasia maligna de mama da
autora, ignorando todos os procedimentos cirúrgicos e limitações causadas pelo
linfedema, para concluir pela capacidade laboral pela requerente, diante da
inexistência de neoplasias atualmente atuantes.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.
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Data de nascimento 5/1/1966
Trabalho/Atividade habitual Camareira
Escolaridade Fundamental Incompleto
Doença e/ou lesão Neoplasia maligna de mama

2.  A autora desenvolveu câncer de mama.

Recebeu auxílio-doença no período de 2/8/17 a 18/3/19.

O recurso afirma que houve extração dos linfonodos da axila.

A perita, médica do trabalho, não detectou incapacidade, mesmo havendo o fato da extração
dos linfonodos da axila. A tal quesito, respondeu o seguinte (evento 32):

Autora não apresenta doença neoplásica em atividade no momento da avaliação pericial. Foi
submetida a tratamento cirúrgico de mastectomia com reconstrução mamária em 07/02/2018
sem intercorrências ou sinal de linfedema no membro acometido. Atualmente realiza
tratamento de hormônio terapia. Portanto, não há incapacidade para função.

A linfonedenectomia axilar (axila direita) foi comprovada por laudo de médico assistente
emitido em 17/5/19 (evento1-laudo7, p.1).

Considerando as funções que a autora desempenhou - empregada doméstica e camareira - e a
sua reduzida escolaridade, divirjo da conclusão pericial.

Cuida-se de posicionamento que já reiterei em vários processos similares, nos quais a
segurada autora, portadora de câncer de mama, sofreu esvaziamento dos linfonodos da axila e
desempenhava trabalho que exigia esforço físico.

Esse posicionamento baseia-se em laudos médicos produzidos em outras ações, nos quais os
peritos médicos asseveraram que, tendo ocorrido a extração de todos os linfonodos da axila
(há casos diversos, em que se extrai apenas um linfonodo), o desempenho de funções que
requerem esforços físicos no membro superior afetado (como as funções de faxineira, auxiliar
de serviços gerais, lavradora etc.) gera o efetivo risco de surgimento de linfoedema; e essa
condição pode tornar-se irreversível.

Cito aqui o voto que prolatei no julgamento do Recurso Cível n. 5000592-
26.2019.4.02.5003/ES:

"...   2.  Neoplasia maligna de mama e esvaziamento axilar.

Há vários precedentes da 1ª TR-ES em casos de seguradas que, em tratamento
de câncer de mama e foram submetidas à retirada dos linfonodos da axila
(linfonodectomia axilar), reconheceu-se a incapacidade para qualquer atividade
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que requeira esforço físico do membro superior afetado.

A turma assim procede porque, em casos tais, há risco de desenvolvimento de
linfoedema no membro afetado.

Nessa linha, esta turma já reconheceu tal incapacidade para funções que exijam
esforço físico no braço afetado, como ocorre com faxineiras, trabalhadoras
rurais, auxiliares de serviços gerais etc.

A autora teve câncer de mama e foi submetida à retirada dos linfonodos da
axila.

Com efeito, embora o laudo pericial produzido neste processo nada refira sobre
a ocorrência da retirada dos linfonodos da axila (evento 18), o laudo pericial
produzido em processo anterior (n. 0134124- 73.2015.4.02.5052) no qual
também figurou como autora a Sra. Marly Domingos Coelho Cavalcante, o
perito afirmou que houvera a retirada dos referidos linfonodos.

Tal laudo está juntado em evento1-out6 e, no ponto enfocado, o perito afirmou o
seguinte:

Relata que em 2009 apresentou nódulo em mama esquerda. Fez investigação médica
que demonstrou benignidade. Em junho de 2012 iniciou nova investigação tendo sido
detectado câncer e foi submetida à exérese do tumor através de ressecção segmentar
(quadrantectomia ínfero-interna) com esvaziamento ganglionar de axila esquerda. (Ver
fotos). Fez quimioterapia durante 18 meses e 30 sessões de radioterapia. Faz
acompanhamento médico trimestral não tendo sido observados, até o momento, sinais
de metastização.

1. Qual a queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia? 

RESPOSTA: Edema e dor no MSE quando de movimentos. 

2. Qual a doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com
CID)? 

RESPOSTA: Câncer de mama. CID10: C50

6. Tal doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitado (a) para o
exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo
os elementos nos quais se baseou a conclusão. 

RESPOSTA: Sim. As atividades da profissão proporcionam as queixas referidas. 

7. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é
de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? 
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RESPOSTA: Definitiva. Total para as atividades da profissão e correlatas, podendo
exercer outras sem esforço do MSE.

Note-se a precisão do laudo pericial produzido no processo anterior: o perito
consignou que houve retirada dos linfonodos da axila esquerda; que a autora se
queixava de edema no membro superior esquerdo;que a sua atividade habitual
proporcionava a queixa referida; e que há incapacidade definitiva para sua
atividade habitual, sendo que poderia exercer atividades sem esforço no
membro afetado (membro superior esquerdo).

Há incapacidade definitiva para a função habitual da autora (trabalhadora rural),
visto que tal função exige esforço nos membros superiores.

A autora tem 51 anos, ensino fundamental incompleto e reside na zona rural de
Boa Esperança-ES; tal contexto pessoal indica a inviabilidade prática de
encaminhar a autora para a reabilitação profissional.

A autora faz jus à aposentadoria por invalidez desde a data em que o auxílio-
doença foi cessado, 10/9/18.        (...)"

Esse mesmo entendimento também foi fixado por esta 1ª TR-ES quando do julgamento do
Recurso n.0136438-86.2015.4.02.5053/02, relatado pela S. Exa. a Juíza Renata Lopes, de cujo
voto extraio o seguinte trecho:

".... Ocorre que a autora, antes da prolação da sentença, apresentou o laudo
médico de fl. 134, datado em 18/2/2019, atestando que estaria em tratamento
adjuvante para neoplasia maligna de mama direita, operada em 11/9/2014
(setorectomia e esvaziamento axilar direito), com término previsto para
maio/2020, apresentando limitação aos grandes e moderados esforços com o
membro superior direito, sob o risco de linfedema e déficit funcional
permanente, sendo ainda portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus.

O  STJ firmou o entendimento segundo o qual as conclusões da perícia não
vinculam o juiz, que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos
do processo (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 31/5/2016; AgRg no AREsp 785.341/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015; AgRg no AREsp
494.182/MG, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 27/11/2015).

A análise de todo o conjunto probatório demonstra que a autora desde 2015
mantém tratamento oncológico, em razão de neoplasia maligna de mama
direita, e que, em razão da cirurgia realizada em 11/9/2014, apresentaria
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limitação com o membro superior direito (grandes e moderados esforços),
estando, assim, incapacitada para realizar a atividade habitual de auxiliar de
serviços gerais (contribuinte autônoma, conforme informações do CNIS). ..."

 

Volto ao caso concreto.

Como já afirmei, o histórico laboral da autora é de atividades que exigem esforço físico nos
membros superiores; contando com 54 anos de idade. 

Não posso desde já excluir a reabilitação, visto que reside em meio urbano e não se tem
certeza a respeito de seu nível de escolaridade.

O auxílio-doença deve ser restabelecido. A autora deve ser encaminhada à análise de
elegibilidade para reabilitação.

3.  Fixação de danos morais.

A inicial pede condenação do INSS em danos morais, que estariam configurados in re ipsa
(segundo a inicial).

A premissa básica é a de que a suspensão do pagamento do benefício ou o seu indeferimento,
por si só, não constitui ato ilegal por parte da Autarquia hábil à concessão de dano moral.
Contudo, poderá haver dano a direito da personalidade (e o correlato surgimento do direito a
receber uma compensação) quando o INSS extrapolar os limites do seu poder-dever. Isso
ocorrerá, por exemplo, se se demonstrar que houve flagrante equívoco em meio ao processo
administrativo; ou se se demonstrar a prática de conduta vexatória por parte do INSS com
relação ao segurado. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEFERIMENTO POR MEDIDA
JUDICIAL. O indeferimento do benefício previdenciário, na via
administrativa, por si só, não implica direito à indenização, ainda que
venha a ser restabelecido judicialmente. Isso porque a administração age no
exercício de sua função pública, dentro dos limites da lei de regência e pelo
conjunto probatório apresentado pelo segurado. Assim, uma vez que não
apresentado erro flagrante no processo administrativo que indeferiu o
benefício, tem-se que a autarquia cumpriu com sua função. (TRF4, AC
5002163-58.2016.4.04.7112, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO
ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 16/10/2017)

Conclusão: não há direito a uma compensação por dano moral. 
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III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser provido em parte, razão pela qual CONDENO o INSS a: 

(1) RESTABELECER o AUXÍLIO-DOENÇA NB 6195595300, desde a
cessação ocorrida em 18/3/19;

(2) proceder ao "... encaminhamento do segurado para análise administrativa de
elegibilidade à reabilitação profissional". Reitere-se que "a análise
administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como
premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade
parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de
modificação das circunstâncias fáticas após a sentença." (Tema 177, TNU). Em
suma: a reabilitação NÃO poderá ocorrer para uma função que exija esforço
físico da parte do membro superior afetado.

ANTECIPO A TUTELA. O item 1 deverá ser implementado no prazo de 30 dias. INTIME-
SE APSADJ.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000768822v5 e do código CRC 7c5a8f64. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015418-63.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SANDRA HELENA VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ROSEMARY MACHADO DE PAULA (OAB ES000294B)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787843v2 e do código CRC 5266232e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014040-09.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de
previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo
adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais
(art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC
174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em
pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS
32.375/DF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a sustentação já tiver
sido realizada anteriormente.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2. NULIDADE DE SENTENÇA. QUESITOS COMPLEMENTARES.
NECESSIDADE DE RESPOSTAS TÉCNICAS AO DESLINDE DA
MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ao impugnar o laudo pericial
confeccionado pelo Dr. Antônio Augusto Breda Rocha, a parte Autora formulou
quesitos complementares, conforme evento 40. A R. sentença indeferiu todos os
pedidos de esclarecimento. Dessa forma, a ausência de respostas aos quesitos
complementares configura violação ao devido processo legal e o cerceamento
de defesa do Autor, art. 5º, inc. LIV e LV da CF/88, que se vê impossibilitado
de comprovar sua incapacidade.  ...

3. REFORMA DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA.
DOENÇA CONFIRMADA. A respeitada Sentença guerreada, não obstante o
brilhantismo de seu prolator, não deve permanecer, vez que não representa o
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melhor direito para o caso sub judice. Como esclarecido acima, a sentença
julgou improcedente os pedidos autorais em razão da não constatação da
incapacidade laborativa, baseando-se estritamente na prova pericial produzida
nos autos. Entretanto, diferentemente do que aponta o laudo pericial, o Autor
encontra-se incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa de forma
total e definitiva. Eminentes Julgadores verifica-se que as conclusões tecidas no
laudo pericial são totalmente divergentes. Explica-se. Inicialmente o Expert
confirma, respectivamente, nos quesitos 03 e 04, que o Autor possui cegueira
monocular, não logrando sucesso no transplante de córnea realizado no olho
esquerdo. Em seguida, afirma ao quesito 07 que o Autor está apto para as
atividades laborativas. Contudo, quando questionado ao quesito 10 se seria
possível estimar o inicio da incapacidade, respondeu da seguinte forma:  ... Não
está se questionando o zelo do trabalho prestado pelo I. Perito. No entanto, não
se pode perder de vista, que a atividade profissional de Artífice exige por si só,
plenas condições físicas e metabólicas. Sabe-se que é indispensável para aquela
atividade, a plena capacidade visual, a fim de se empreender o reparo e o
ajustamento de ferramentas, realizar relatórios, bem como a execução de
serviços mecânicos.

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 29/8/70
Trabalho/Atividade habitual Artífice.
Escolaridade ensino fundamental incompleto
Doença e/ou lesão cegueira em um olho. CID H54.4.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3.    Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de quesitos complementares.

A alegação foi realizada em caráter genérico. 

A nulidade deve ser demonstrada; ou seja: no recurso devem constar as razões concretas pelas
quais o indeferimento dos quesitos complementares formulados poderia, em tese, importar em
conclusão diversa daquela a que chegou o Juízo a quo na sentença. Tal exposição inexiste no
recurso. Portanto, é inviável acolher a preliminar.
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4.   Mérito. 

O autor é cego de um olho (visão monocular). O perito do Juízo considerou-o apto para a
função de artífice porque a visão do olho direito é normal. Eis o quesito e a resposta:

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? 

Sim. Apresenta visão no olho direito normal (20/20), sem limitação para atividade como
artífice.

Há vários julgados desta 1ª TR-ES no sentido de que a visão monocular apenas acarreta
incapacidade para atividades que exijam visão de profundidade. 

A título de exemplo, em várias ocasiões esta 1ª TR-ES decidiu que a visão monocular não
incapacita para o exercício da função de lavrador, visto que tal profissão não requer a visão
de profundidade.

O autor alegou ser artífice.

A inicial trouxe parte da CTPS indicando quatro contratações como carpinteiro (em
construção civil) e uma como artífice (esta em empresa de limpeza e conservação).

Há um laudo médico de 27/3/19 (ev.1-laudo6, p.5) afirmando incapacidade para a função de
artífice porque o autor deveria evitar esforços e exposição dos olhos "devido a sua sutura
ocular com pontos frouxos e visão monocular".   Não se apontou, contudo, que a falta de
visão de profundidade causada pela visão monocular impedisse o trabalho como artífice. Não
se sabe se os "pontos frouxos" a que referia o referido laudo ainda se referia a uma situação de
convalescença da cirurgia a que se submetera o autor, ou se a situação era indefinida. Logo,
não posso considerar que tal laudo indica que haveria incapacidade indefida para a função de
artífice.

O laudo do perito do Juízo referiu-se apenas à função de artífice. Excluiu existência de
incapacidade para tal função em decorrência de visão monocular.

A perícia foi realizada em dezembro de 2019 e não apontou restrições. O laudo apresenta
fundamentação suficiente. Não há razão para excluir a sua conclusão.

Resta analisar a função de carpinteiro, não referida no laudo.

A 1ª TR-RS decidiu que a visão monocular não gera incapacidade para a função de
carpinteiro (5006298-35.2019.4.04.7104, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS,
Relator FERNANDO ZANDONÁ, julgado em 18/08/2020). No mesmo sentido decidiram a
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4ª TR-PR (5000183-32.2019.4.04.7028, QUARTA TURMA RECURSAL DO PR, Relator
VILIAN BOLLMANN, julgado em 15/05/2020) e a 2ª TR-SC (5009333-68.2017.4.04.7202,
SEGUNDA TURMA RECURSAL DE SC, Relator ADRIANO ENIVALDO DE OLIVEIRA,
julgado em 25/07/2018)

Logo, não há prova no sentido de que a falta de visão de profundidade (provocada pela visão
monocular) incapacita para as funções de artífice ou carpinteiro.        

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5007004-73.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE LUIZ CARNEIRO FLORINDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
ANULADA COM BASE NO EFEITO TRANSLATIVO: INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 12/10/1967
Trabalho/Atividade habitual "Beneficiador de ladrilho" - ev.13

" cortador de pedras" - ev.8-out2, pág.
Escolaridade 7ª série
Doença e/ou lesão : Perda do movimento do 2° quirodáctilo esquerdo.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 08/09/2010 a 21/11/2012.

Tal auxílio-doença foi concedido por acidente de trabalho, na espécie 91, como se infere de
evento8-out3:

9 12363077905 5426226179 91 -
AUXILIO
DOENCA
POR
ACIDENTE
DO
TRABALHO

08/09/2010 21/11/2012 Benefício

8/09/2010 21/11/2012
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O perito do INSS, ao julgar cabível a concessão do benefício, explicitamente afirmou que a
lesão teve origem acidentária, como se infere do histórico de laudos periciais que há em
evento8-out2 (exame de 14/10/10):

 

CONSIDERAÇÕES: SEGURADO VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO
COM LESÃO DO 2º QUIRODÁCTILO ESQUERDO. HÁ INCAPACIDADE
LABORATIVA TEMPORÁRIA. DID = DII = DATA DO ACIDENTE =
23082010

É esse benefício acidentário que a inicial pretende ver restabelecido, a teor do item 4.1.2 do
pedido e da carta de comunicação de decisão anexada à inicial, que a ele se refere (evento1-
indeferimento7).

A competência para concessão e restabelecimento de benefício cuja causa seja acidente de
trabalho é da justiça estadual. Nesse sentido:

QUESTÃO DE ORDEM. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO
RELACIONADA A BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO.
INCLUSIVE REVISIONAL. JUSTIÇA ESTADUAL. Segundo firme jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas
relacionadas a acidente do trabalho, inclusive aquelas que dizem respeito à revisão de
benefícios acidentários. (TRF4, AC 5066902-75.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator
ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 12/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-
DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. Compete à
Justiça Comum Estadual julgar as causas relacionadas à acidente do trabalho. (TRF4, AC
5046683-41.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO
AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 10/04/2018)

PREVIDENCIÁRIO. auxílio-acidente. acidente sofrido no TRABALHO. restabelecimento.
COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL. Compete à Justiça Comum Estadual julgar as
causas relacionadas a incapacidades decorrentes de acidentes sofridos no trabalho. (TRF4,
AC 5037793-16.2017.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator
FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 28/03/2018)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Estadual a apreciação de
demanda que objetiva a concessão de benefício decorrente de acidente do trabalho. Súmulas
nºs 15/STJ e 501/STF. Precedentes. 2. Questão de ordem solvida para declinar da
competência. (TRF4, AC 0011962-90.2013.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator LUIZ
CARLOS CANALLI, D.E. 02/03/2018)

III.      Conclusão.
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Considerando a incompetência absoluta da Justiça Federal, ANULO a sentença e determino o
encaminhamento dos autos à Vara a que couber o julgamento de ações acidentárias contra
o INSS da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (Justiça Estadual). Os autos
deverão ser encaminhados ao Juízo distribuidor da referida comarca.

Voto no sentido de CONHECER e DESPROVER o recurso e, com base em seu efeito
translativo: (1) reconhecer a incompetência da Justiça Federal; (2) anular a sentença e
(3) determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, nos termos acima expostos.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000768864v4 e do código CRC 1c385e09. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007004-73.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE LUIZ CARNEIRO FLORINDO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
e DESPROVER o recurso e, com base em seu efeito translativo: (1) reconhecer a
incompetência da Justiça Federal; (2) anular a sentença e (3) determinar a remessa dos autos
para a Justiça Estadual, nos termos acima expostos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787440v2 e do código CRC 0c325c04. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006411-47.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ERICA SCHNEIDER ZUMMACH (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... Conforme já relatado na exordial, comprovado por meio dos laudos e
exames, a Recorrente é portadora de várias patologias, sendo uma delas a
Dorsalgia crônica (CID:M54).    ...

Sabe-se que a atuação profissional na área rural exige vigor e disposição física
para suportar a jornada de trabalho eminentemente braçal, característica do
tipo de atividade exercida pela Recorrente, que se encontra constantemente
exposta ao peso, calor intenso, poeira, produtos tóxicos, dentre outros, que,
com o tempo, minam consideravelmente a capacidade física do indivíduo. A
Recorrente também possui Esporão Calcâneo (CID 10 - M 77.3). Colaciono na
sequencia o exame de ultrassonografia do tornozelo direito da autora
recentíssimo atestando também tal enfermidade.  ...

Resta evidente, portanto, que as enfermidades citadas causam incapacidade a
Recorrente ou, no mínimo, mutilam consideravelmente suas habilidades físicas
e, consequentemente, diminuem sua produtividade, especialmente pelo fato da
Recorrente sempre ter laborado em atividades braçais. A Recorrente, que
possui ensino fundamental incompleto, sempre laborou como trabalhadora
rural, e atualmente tem sofrido com várias patologias, sendo uma delas a
Dorsalgia crônica (CID:M54), conforme consta nos laudos, em 01/10/2019 e
22/10/2019, ambos realizado pelo Dr. Fabio Novais Servente, ortopedista,
CRM: 8719/ES, no qual atesta que a Recorrente está em tratamento, e assevera
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sobre os cuidados que ela deve ter, como, não se submeter a esforço físico
excessivo com sobrecarga lombar. Dessa forma, a Recorrente se submeteu a
perícia médica com o Dr. Thiago Maraboti Friques, (ev.26), que, não
reconheceu as mazelas acima citadas, considerando o periciando, que a autora
não tem limitação laboral. Nesse sentido, embora o perito médico nomeado
pelo juízo afirme que a Recorrente encontra-se apta para a realização de
atividade laboral, o Dr. Fabio Novais Servente, ortopedista, CRM: 8719/ES,
afirma que a autora, necessita de afastamento de suas atividades laborais,
devido ao quadro de Dorsalgia crônica, junto com Esporão Calcâneo com dor
intensa. Ora, como poderia a autora, com diversas limitações e dores intensas,
mediante laudos que contrariam a conclusão do perito do juízo, estar
plenamente capacitada para o exercício de suas atividades habituais?  ...

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 13/5/67
Trabalho/Atividade habitual lavradora
Escolaridade fundamental incompleto
Doença e/ou lesão Abaulamentos discais em L2-L3, sem estenose foraminal

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3.   O recurso fotocopiou 2 laudos de outubro de 2019, os quais afirmarm que a autora deve
evitar esforços físicos e atividade com sobrecarga lombar.

A perícia foi realizada em 7/11/19. 

O perito divergiu do que foi apontado nos referidos atestados, visto que não detectou
limitação.

O laudo pericial apontou o seguinte exame físico:

Coluna lombar: À Inspeção: Indivíduo entra deambulando sem claudicação, sobe e desce de
maca sem auxílio. Ausência de contratura muscular paravertebral em coluna lombar,
apresentando musculatura trófica sem sinais de desuso, arco de movimento da coluna lombar
livre, sem restrições. Membros inferiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso, força
muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em ambos membros inferiores. Reflexos
patelar e aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 236



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 316/552

5006411-47.2019.4.02.5001 500000773091 .V3 JES7027© JES7027

inferiores mantida. Teste de Laségue¹ negativo. ¹Teste de Laségue: Exame provocativo para
compressão radicular lombar. ++Periciando sem alterações significativas ao exame físico da
coluna lombar.

O exame físico foi detalhadamente apontado. 

Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do
contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do médico
assistente a respeito da existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do
médico perito.       

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000773091v3 e do código CRC 07db612d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006411-47.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ERICA SCHNEIDER ZUMMACH (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787995v2 e do código CRC 444cb88b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003533-40.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCINEIA KUSTER GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, ou
mantendo acolhimento do laudo conceda benefício pelo menos até a realização
do mesmo já que as provas dão conta que existia incapacidade até então , eis
que o impugnado laudo pericial, ao qual o julgador não esta adstrito: -
Menciona/Analisa apenas "Dor lombar e nos quadris", " Espondilose (M47.9).
Transtorno de Disco Lombar Sem Radiculopatia (M51.9)" e os laudos/exames
dão conta de: DOR EM CINTURA PELVICA ESQUERDA E
EPILONDILOARTROSE E DOR ARTICULAR EM OMBRO ESQUERDO E
LOMBALGIA - Contrario demais provas porquanto RECEBEU BENEFÍCIO
INCAPACITANTE, e que afirmam: EM PROCESSO DE REABILITAÇÃO E
DEVE PERMANECER AFASTADA DE ATIVIDADES COM ESFORÇO
FISICO, portanto ainda que não ESTEJA incapacitada há de que esteve em
algum momento   - Contraditório/Obscuro conforme resposta ao quesito 15
deste Juízo "Está em tratamento privado e pelo SUS, sem previsão de término"
não sendo admitido que uma pessoa que trabalhe como rural e portando as
enfermidades com os sintomas descritos, provas produzidas não esteve/esta
incapacitada ao trabalho Assim, como Persistem os motivos de concessão do
benefício cessado , faz jus a manutenção devendo ser reformada r. Sentença par
julgar procedente pedido inicial.   .... 
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II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 5/1/78
Trabalho/Atividade habitual lavradora
Escolaridade ?
Doença e/ou lesão Espondilose (M47.9). Transtorno de Disco Lombar Sem

Radiculopatia (M51.9).

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 18/9/18 a 17/1/19.

3. Após a DCB, há dois laudos em evento1-laudo12, emitidos pelo mesmo médico em
29/1/19 e 5/11/19. O de janeiro diz que como parte do tratamento a autora deve evitar
esforços físicos ou tração; o de novembro afirma que "encontra-se em processo de
reabilitação e deve permanecer afastada de atividades com esforço físico."

O laudo pericial apontou a história clínica, o exame físico realizado na autora; e as respostas
aos quesitos. Está adequadamente fundamentado. 

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício. Quanto ao
exame físico, o perito consignou o seguinte:

Sem alterações do padrão de marcha. Mobilidade preservada. Força muscular
preservada. Prova de Lasègue negativa bilateralmente.

Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do
contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do médico
assistente a respeito da existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do
médico perito.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000764807v3 e do código CRC c2323405. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003533-40.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUCINEIA KUSTER GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787997v2 e do código CRC 75370cdf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001704-30.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALFREDO DA CRUZ VIANA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-
doença e/ou aposentadoria por invalidez).

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, ou
mantendo acolhimento do laudo conceda benefício pelo menos até a realização
do mesmo já que as provas dão conta que persistia incapacidade até então , eis
que o impugnado laudo pericial, ao qual o julgador não esta adstrito é: -
Contrário as demais provas, tendo recebido benefício incapacitante, sido
encaminhado ao cirurgião do joelho (tratamento cirúrgico), solicitado seu
afastamento. PORTANTO, COMPROVADO QUE A INCAPACIDADE QUE
LEVOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CESSADO PERSISTE, DEVE
SER REFORMADA A R. SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL.  ....

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 14, diagnosticou
quadro de artrose leve em joelhos, afirmando o perito que o autor não se encontra incapaz
para o exercício de atividade laborativa, uma vez que apresenta "lesão de joelhos compatível
com idade e de caráter degenerativo comum a todos".

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica judicial,
submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente
nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a documentos particulares
juntados aos autos pelas partes.
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É bom lembrar que o Enunciado 8 das Turmas Recursais dispõe que: “O laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”. (DIO - Boletim da Justiça Federal,
18/3/2004, pág. 59).

Por tais razões, não faz jus a parte autora ao benefício previdenciário pleiteado na inicial.

Reputo ser desnecessária a remessa dos autos ao perito do Juízo para prestar esclarecimentos,
uma vez que as respostas aos referidos quesitos podem ser extraídas do teor de todo o laudo
pericial que, no caso concreto, afastou por completo a incapacidade alegada.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, desnecessária se mostra sua análise,
tendo em vista que é impossível a concessão do benefício pleiteado, ante a ausência de
incapacidade laborativa, razão pela qual deixo de enfrentar a condição ou não de segurado da
parte autora.

Em relação ao pedido de compensação por danos morais, a parte autora não comprovou que
a postura administrativa do réu tenha configurado qualquer ofensa à sua personalidade, nem
comprovou que o ato administrativo tenha causado exposição a situação vexatória, não
demonstrando a existência do dano alegado.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do
mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 

VOTO

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 20/9/1960 - 59 anos
Trabalho/Atividade habitual lavrador
Escolaridade 2ª série
Doença e/ou lesão "ARTROSE LEVE EM JOELHOS. CID M17.0"   -  evento 14

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 25/10/18 a 12/8/19 (ev.9-out2).

3.  Em evento1-examed13 há laudos de exames complementares (laudo de ressonância em
joelho e laudo radiológico).

A análise cognitiva do Juízo não incide sobre laudos lavrados sobre exames complementares;
tais exames se destinam ao médico-assistente e ao perito judicial.
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4. Em evento1-laudo 5 há laudos emitidos em 18/3/19, 5/2/18 e 16/10/17.

O mais recente deles foi emitido mais de 4 meses antes da DCB.

Os laudos de médico-assistente emitidos anteriormente à DCB não se prestam para comprovar
que o estado de incapacidade laborativa perdurou após a cessação do benefício.

Após a DCB, o único elemento de prova que há é o laudo do perito do Juízo, cuja conclusão é
desfavorável à pretensão.

Com base no relato feito na sentença a respeito do laudo pericial, mantenho a sentença por
seus fundamentos.

5. CONCLUSÃO.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da causa.
Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762150v2 e do código CRC 89ab6bfd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001704-30.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALFREDO DA CRUZ VIANA (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787999v2 e do código CRC db60465b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002104-44.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE FERREIRA COSTA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a  "...pagar a
complementação dos atrasados do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data
em que foi pago como mensalidade de recuperação (EVENTO 13, OUT 2), bem como à
manutenção da aposentadoria por invalidez no valor integral,...".

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

....   Em relação à existência ou não da incapacidade, a perícia médica constatou
a estar a parte autora ora recorrida incapacitada parcial e definitivamente para
sua atividade habitual. Este diagnóstica de incapacidade definitiva carece de ser
melhor esclarecido conforme tópico acima, por isso não podendo ser acatado
em juízo. Insta observar que a parte autora possui boa formação escolar (2º
grau), por isso podendo sim ser reabilitada para atividades laborativas leves
compatíveis com suas restrições físicas-laborativas, inclusive para desempenhá-
las de forma autônoma de modo a ter maior flexibilidade de horários etc., sendo
qie nestes casos o próprio INSS fornecerá os meios materiais necessários para
início da atividade autônoma....    Portanto, não se pode descartar a reabilitação
profissional da autora-recorrida com fez a d. sentenciante, mormente com base
em argumentos meramente retóricos sem efetivamente avaliar as peculiaridades
do caso. ...   Com efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a
incapacidade que dá ensejo à concessão da aposentadoria por invalidez deve ser
total e permanente para qualquer atividade laborativa, o que não ocorre in casu.
No feito em epígrafe, há motivos para se desconsiderar as conclusões técnicas,
logo, não há subsunção à lei a amparar a concessão do benefício de acordo com
os arts. 42 e 59 da lei de benefícios.

II.        Fundamentação.
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1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 7/9/59
Trabalho/Atividade habitual técnica de enfermagem
Escolaridade 2º grau
Doença e/ou lesão "A AUTORA APRESENTA QUADRO DE DISCOPATIA EM

REGIAO CERVICAL. CID M54. FOI OPERADA, REALIZADO
ARTRODESE EM COLUNA CERVICAL" - evento 27

2.  A parte autora recebia aposentadoria por invalidez desde 2012.

Em 2018, em perícia de revisão, determinou-se a cessação do benefício.

A sentença derminou o seu restabelecimento.

No recurso, o INSS alega a possibilidade de reabilitação.

No que refere ao objeto do recurso, a sentença apresenta a seguinte fundamentação:

A parte autora recebeu aposentadoria por invalidez desde 27/07/2012, mas o
benefício foi submetido a revisão que determinou sua cessação em
13/03/2020, após o pagamento de mensalidade de recuperação por 18
meses, iniciado o pagameno em 13/09/2018 (EVENTO 13, OUT 2).

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 27,
diagnosticou quadro de discopatia em região cervical, a autora foi operada,
realizado artrodese em coluna cervical, afirmando o perito que a autora se
encontra incapacitada de forma total e permanente desde 27/07/2012.

Nesse contexto, diante do laudo pericial judicial, bem como dos laudos médicos
apresentados nos autos, concluo que restou comprovado que o segurado
apresenta incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer
atividade laboral.

Dessa forma, entendo que a revisão feita pela Autarquia, que passou a pagar
mensalidade de recuperação até a data da cessação do benefício, em
13/03/2020 (EVENTO 13, OUT 2), foi indevida, uma vez que o autor não
recuperou sua capacidade laborativa e não apresenta condições de
reabilitação, fazendo jus ao recebimento integral da aposentadoria por
invalidez.
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O perito do Juízo afirmou haver incapacidade permanente e total desde 2012 (alíneas g, i, k, l,
evento 27). Na resposta a respeito da possibilidade de reabilitação, ele nada referiu sobre a
mesma, apenas reprisou o que afirmara a respeito da incapacidade total e permanente; e
afirmou que a cirurgia de artrodese gerou uma limitação de movimentos em região cervical, a
qual provoca "incapacidade total para a atividade habitual".

A autora tem 61 anos. Reputo inviável a reabilitação, dada a limitação apontada no laudo e a
idade.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

 

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000768785v3 e do código CRC 9c9e323c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002104-44.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE FERREIRA COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: KAREN CRISTINA RAMALHO BOLZAN (OAB ES018222)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788031v2 e do código CRC c7bfefbd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001152-65.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLEBIS LIBERATO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         SÍNTESE DO RECURSO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

A r. Sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, eis que o impugnado
laudo pericial porquanto: - LIMITA-SE A FALAR "LESAO MENISCAL NO JOELHO DIREITO
QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO Cirúrgico, E ENCONTRA SE CURADO DA LESAO"
- CONTRARIO AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS: laudo pericial no PROCESSO
0017072.85.2017.4.02.5052;

NÃO HÁ COMO O AUTOR EXECUTAR PROFISSÃO DE MECÂNICO COM AS
ENFERMIDADES QUE ACOMETEM, FAZENDO JUS AO BENEFÍCIO INCAPACITANTE.
PORTANTO, COMPROVADO QUE A INCAPACIDADE QUE LEVOU JUDICIALMENTE A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CESSADO PERSISTE, DEVE SER REFORMADA A R.
SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 27/5/1970
Trabalho/Atividade habitual MECANICO AUTOMOTIVO
Escolaridade "2 ano" (cf. ev.12)
Doença e/ou lesão LESAO MENISCAL NO JOELHO DIREITO

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 13/11/11 até 15/3/17 e de 9/5/17 a
4/4/19.
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O CNIS também indica a existência de benefício de auxílio-acidente ativo, com DIB em
5/11/14 (ev.20-out2, pág.16, seq.9).

Ou seja, de 5/11/14 em diante pagou-se, simultaneamente, auxílio-doença e auxílio-acidente
(o que vai de encontro ao disposto no § 2º do artigo 86 da LBPS, que dispõe que o pagamento
deste será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Afere-se que o próprio INSS reconheceu haver incapacidade para a função habitual de
mecânico, visto que enquanto se pagava auxílio-doença, foi o autor encaminhado para o
processo de reabilitação profissional ainda em 2013, ficando algum tempo aguardando curso
de almoxarife; e realizou tal curso,tendo concluído o programa de reabilitação
profissional na referida função. Por conta de tal fato, a perícia administrativa do dia
29/10/14 fixou a DCB do auxílio-doença em 30/10/14  (cf. evento20-out2, páginas 33/37).

Na perícia administrativa realizada no dia 4/11/14, considerou-se o autor apto para a
função de almoxarife e se determinou a cessação do auxílio-doença Foi essa a razão pela
qual o autor começou a receber auxílio-acidente no dia imediatamente seguinte,
5/11/14 (cf. evento20-out2, páginas 38).

Lamentavelmente,a inicial referiu apenas a profissão de mecânico.

Nada referiu à função de almoxarife, na qual o autor veio a ser reabilitado.

Lamentavelmente, também o autor omitiu do perito que fora reabilitado para a função de
almoxarife. Com efeito, pelo que há no laudo pericial, declarou laborar como mecânico
automotivo.

A inviabilidade para laborar como mecânico foi reconhecida pelo INSS; houve reabilitação;
há pagamento de auxílio-acidente, que tem caráter indenizatório pela sequela existente. E à
luz do que há no laudo pericial, não há razão para a concessão de benefício por incapacidade.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000765497v5 e do código CRC 23e2845c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001152-65.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLEBIS LIBERATO (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788001v2 e do código CRC c34121ce. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 0132131-83.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: BRENDA DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)
RECORRIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A ação foi proposta originalmente por GEOVANA RAMOS DE OLIVEIRA que, tendo
falecido no curso do processo, foi sucedida pelos sucessores PAULO, BRENDA e VINICIUS.

A sentença condenou o INSS a "... implantar o  benefício previdenciário de auxílio-doença à
parte autora, GEOVANA RAMOS DE OLIVEIRA, em favor dos sucessores PAULO
HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES, VINICIUS DE OLIVEIRA LOPES e BRENDA DE
OLIVEIRA LOPES, desde o requerimento administrativo (DER 27/08/2015, NB
31/611.663.163-4), e Data de Cessação do benefício (DCB) em 23/05/2016 (data do óbito da
segurada);..."

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO, alegando o que segue:

In casu, verifica-se que a falecida Autora requereu auxílio-doença, o qual foi indeferido
porque a perícia médica do INSS constatou a inexistência da incapacidade laborativa. O laudo
pericial judicial revelou que a falecida este incapacitada em 2012, quando realizou tratamento
radioterápico e cirúrgico para câncer no útero, mas se recuperou em 20/07/12, quando voltou
a laborar, o que fez até 2015. Mas tal laudo concluiu ainda que não há qualquer documento
nos autos comprovando o agravamento do quadro clínico no período anterior ao óbito:   ... 
 Cumpre observar que a falecida foi examinada por perito do INSS em 10/2015 e na ocasião se
constatou que inexistia incapacidade:  ...

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento nasc.: 5/10/75 - óbito: 23/5/2016
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Trabalho/Atividade habitual vigilante
Escolaridade ?
Doença e/ou lesão  Neoplasia maligna de colo de útero.

2. Óbito da autora no curso do processo e habilitação de sucessores.

A ação foi proposta em 2015.

A autora, sra. GEOVANA, faleceu em 23/5/2016. Houve a sucessão processual, ingressando
no pólo ativo PAULO, BRENDA e VINICIUS.

A perícia ocorreu em 22/10/18 (evento70-out44).  Ou seja: realizou-se perícia indireta.

O perito informou que a sra. GEOVANA faleceu em decorrência de "a causa da morte em
23/05/2016 se deu por choque séptico, septicemia, abscesso pulmonar e metástases para
mediastino" (n.8).

A sentença condenou o INSS a pagar aos sucessores o benefício desde a DER (27/8/15) até a
data do óbito da sra. GEOVANA (23/5/16).

Como referi, a perícia foi indireta. O perito não asseverou que a DII tenha perdurado desde
2012 (data da cirurgia) até o óbito, em 2016. Ele apenas referiu os elementos que havia no
laudo sabi, de que houvera incapacidade temporária em 2012; e que em 2015 o INSS
considerou a sra. Geovana apta para o trabalho. Também registrou que não havia nos autos
elementos de prova que indicassem quando se deu o agravamento do quadro que levou ao
óbito.

Eis as respostas:

QUESITO 09 A parte autora corria risco de agravamento do quadro clínico se continuasse
exercendo a atividade habitual? Por quê? 

RESPOSTA: Após ter se recuperado do procedimento cirúrgico não. Não há nos autos
elementos referentes ao agravamento do quadro após a cirurgia efetuada em 17/02/2012, em
pg. 21 dos autos há apenas um exame de colonoscopia e o atestado de óbito em 23/05/2016.

QUESITO 10 É possível estimar a data de início da incapacidade para o trabalho? Qual seria
essa data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já durava mais de seis meses ou
um ano? 

RESPOSTA: Segundo SABI pg.40 a incapacidade temporária se deu em 17/02/2012 (data da
histerectomia) e a sua recuperação em 20/07/2012. Em 23/05/2016 veio a óbito e
apresentando metástases em mediastino segundo causa da morte no atestado de óbito.

QUESITO 11 Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior? 
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RESPOSTA: Nos laudos que constam nos autos. 

QUESITO 12 Caso existente, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada
como temporária, definitiva ou de duração indefinida? - incapacidade temporária = a
recuperação é possível dentro de prazo previsível - incapacidade definitiva = a recuperação é
impossível - incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível 

RESPOSTA: A autora veio a óbito em 23/05/2016 tendo como causa da morte: Choque
séptico, abscesso pulmonar e metástases para mediastino decorrente de neoplasia maligna
de colo de útero submetida a tratamento radioterápico e cirúrgico em 17/02/2012 com
margens livres e 01(hum) linfonodo pélvico comprometido em 05 (cinco) dissecados.
Segundo laudo SABI (pg.40) a autora se recuperou em 20/07/2012. Não há documento nos
autos referente o agravamento do quadro clinico que levou ao óbito.

Em suma: pelas respostas, o perito não fixou DII em nenhum ponto. Apenas fez menção ao
que consta no laudo sabi.

Não vejo como fixar, nesse contexto, a DIB na DER (27/8/15), tal qual fez a sentença, visto
que não havia laudo indicativo de incapacidade nesse período. Com efeito, a autora foi
submetida a uma perícia administrativa que a julgou apta; e o laudo de 21/8/15, embora refira
à patologia e a tratamento oncológico "em controle por cinco anos", nada fala sobre
incapacidade (ev.1-out6).

Contudo, a autora sofreu metástase, que veio a provocar seu falecimento em 23/5/16, ou seja,
9 meses após a DER.

Dentro do exposto, é evidente que em um dado momento após a DER adveio o estado de
incapacidade; e esse momento se instalou em  momento relativametne distante do óbito da
Sra. Geovana.

Ciente desses dois fatos - que decorrem da observação do que geralmente acontece - arbitro a
DII em 6 meses antes do óbito, ou seja, 23/11/15.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, apenas para fixar-se a DIB em 23/11/2015
(mantida a DCB em 23/5/16).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767045v5 e do código CRC 18854f0d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 0132131-83.2015.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VINICIUS DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)
ADVOGADO: RENAN WILLIAN DE SOUSA ERVALTI (OAB ES021505)
ADVOGADO: LEONEDES ALVINO FLEGLER (OAB ES021504)

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)
ADVOGADO: RENAN WILLIAN DE SOUSA ERVALTI (OAB ES021505)
ADVOGADO: LEONEDES ALVINO FLEGLER (OAB ES021504)
RECORRIDO: BRENDA DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)
ADVOGADO: RENAN WILLIAN DE SOUSA ERVALTI (OAB ES021505)
ADVOGADO: LEONEDES ALVINO FLEGLER (OAB ES021504)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787861v2 e do código CRC fcdd2e1a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003130-80.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLEUSO ALBANO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Pois bem, instruído o feito, fora realizada perícia médica judicial, a qual observase que, muito
embora a r. perita tenha confirmado uma das patologias descritas que acometem o Autor,
referindo que o Demandante apresenta Neoplasia maligna da próstata – CID 61, ela concluiu
que o Autor não apresenta incapacidade laborativa e por essa razão está apto para o exercício
de sua atividade laboral, o que desde já, manifestase ser inverídico. Ocorre que, apesar do
conhecimento técnico da Perita Judicial, o ato pericial não foi elaborado de maneira
satisfatória, eis que a análise da profissional não contemplou todas as moléstias apresentadas
pelo Autor. Todavia, o Demandante apresenta, além da enfermidade supracitada, doença do
sistema nervoso - CID G54, a qual sequer foi prestigiada pela Dra. Isabella Louzada De igual
forma, que se quer, deu atenção a reclamação de dor lombar de longa data, conforme relato
no laudo pericial. Porém, salta os olhos que o Autor apresentou dificuldade em realizar o
exame físico proposto pela expert, veja-se: ...

Por se tratar de câncer, doença essa que pertence ao rol de moléstias graves especificadas na
legislação. As pessoas portadoras desta patologia possuem proteção social do Estado e
direitos previdenciários. Vale, neste momento, a transcrição da súmula 47 da Turma Nacional
de Uniformização, cujo enunciado versa (com grifos acrescidos): ...

Não há dispositivo legal que seja capaz de prever, de forma correta e em seus pormenores, as
dificuldades sociais e econômicas de qualquer segurado. No caso presente, o autor conta com
baixa instrução e irrisória qualificação profissional. Como visto nos atestados e laudos
periciais, o quadro clínico do autor não sofreu qualquer alteração positiva nos últimos anos, e
não há qualquer indício que enseja o entendimento de que seja possível uma suposta
reabilitação. É claro que o autor preenche todos os requisitos e se encaixa perfeitamente no
caso da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Nesse sentido, vejamos:  ...
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II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 1/3/1958 - 62 anos
Trabalho/Atividade habitual vigia municipal - ev.1

vigia - cf. evento 12
Escolaridade  fundamental incompleto
Doença e/ou lesão C61 - Neoplasia maligna da próstata

2.  O recurso afirma que o laudo pericial não teria analisado todas as patologias do autor.

O laudo apontou a neoplasia de próstata.

O recurso afirmou que o autor teria "doença do sistema nervoso - CID G54"; e também que a
perita não teria se atentado à "a reclamação de dor lombar de longa data".

Contudo, a inicial nada referiu sobre doença do sistema nervoso e/ou dor lombar; mas apenas
mencionou o câncer de próstata, como se afere do seguinte trecho abaixo transcrito (ev.1):

Apresenta neoplasia maligna de próstata (CID C61), EC: IV, DHP: adenocarcinoma, estando
sob tratamento com quimioterapia e hormonoterapia no setor de oncologia, possui também
nódulo hipodenso no baço que pode corresponder a cisto ou hemangioma de baixo fluxo,
bexiga de paredes levemente espessadas, próstata de volume discretamente aumentado,
flebólitos no oço pélvico.

Na mesma linha, os laudos que vieram com a inicial, ao que parece, referem-se apenas ao
câncer de próstata.

3. A referência à súmula 47 da TNU - análise das condições pessoais - não vem ao caso, visto
que o entendimento nela consolidado somente se aplica quando há incapacidade parcial. 

4. Dentro de tal contexto, não há a reparar na sentença que se embasou no laudo.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621313v4 e do código CRC 1b9e8c13. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003130-80.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CLEUSO ALBANO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788003v2 e do código CRC c9f4fb00. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002426-67.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARIA ANGELICA PANETTO BAPTISTA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença condenou o INSS a “...Conceder o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com acréscimo de 25% sobre a benesse, na forma do
art. 45 da Lei nº 8.213/91, com DIB em 11/04/2019 e DIP na presente data;    ”.

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, o INSS formulou os seguintes pedidos: "a) excluir do cálculo das
prestações vencidas as competências nas quais o autor exerceu atividade laborativa; b)
afastar a multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de
fazer, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a,
no máximo, R$1.000,00 (mil reais); c) substituir o IPCA-E pelo INPC, na forma do Tema
810 do STF c/c Tema n° 905 do STJ, para fins de correção monetária das
prestações/diferenças vencidas."

Em seu recurso, a parte autora pediu o que segue: 

"...  Sendo assim, requer o provimento do Recurso Inominado apresentado, com a consequente
reforma da r. Sentença de Piso da a fim de que a DIB da Aposentadoria por Invalidez com
acréscimo de 25% à benesse seja fixada na data do requerimento administrativo, em
05/09/2014, momento em que a autora já estava incapaz e o INSS negou o seu benefício, com
o pagamento de todos os valores corrigidos monetariamente. Subsidiariamente, requer a
concessão do auxílio doença de 05/09/2014 até 11/04/2019, momento em que o benefício
deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% sobre a benesse,
com o pagamento de todos os valores corrigidos monetariamente.Subsidiariamente, requer a
concessão da aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% desde 25/09/2016, com o
pagamento de todos os valores corrigidos monetariamente.
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II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 1/10/66
Trabalho/Atividade habitual Faxineira autônoma
Escolaridade 4ª série
Doença e/ou lesão "Doença degenerativa na coluna vertebral e doença psiquiátrica" -  cf.

laudo, ev.13, n.2

2.  RECURSO DA AUTORA: retroação da DIB a 2014.

A sentença fixou a DIB da aposentadoria em 11/04/2019.

A autora ingressou com esta ação em 2019, pedindo a condenação do INSS a pagar-lhe
auxílio-doença que foi indefeirdo em 5/9/14, quase cinco anos antes.

Registre-se que houve pagamento de auxílio-doença par//a a autora em datas posteriores a tal
DER, quais sejam:

a) de 25/9/16 a 27/1/17; e 

b) de 8/5/17 a 10/4/19.

O laudo pericial apresentou exaustiva e acurada descrição dos vários documentos médicos
apresentados (evento 13, páginas 4/11).

Indagada sobre a questão da incapacidade, a perita reconheceu que houve momentos de
incapacidade desde 2014; mas indagada sobre se havia incapacidade já na DER ocorrida em
5/9/14, a perita disse que não era possível afirmar. Eis as respostas:

11- Segundo seus prontuários médicos, a autora faz acompanhamento psiquiátrico no
CAPPAC desde 1996, aproximadamente. Pode-se afirmar que ela possui tais patologias há
longo prazo? Pode-se afirmar que não houve melhora em seu estado clínico? Resposta: Sim,
baseada nos laudos médicos acostados aos autos. 

12- Devido a tais patologias, a autora requereu benefício por incapacidade em 05/09/2014,
contudo, o INSS negou. Queira afirmar se em tal data a autora já estava incapaz para
trabalhar. Caso negativo, informar o porquê. Resposta: Não há como afirmar

13- Devido às suas doenças, a autora já recebeu benefício por incapacidade de 25/09/2016 a
27/01/2017 e de 08/05/2017 a 10/04/2019. Queira o i. perito informar se no momento da
primeira cessação de seu benefício (27/01/2017), a autora já estava totalmente curada e capaz
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para trabalhar. Caso positivo, informar por meio de qual documento juntado chegou a tal
conclusão. Resposta: Apesar da presença das doenças, é possível que o paciente apresente
sinais de melhora ou estabilização do quadro, permitindo-lhe o retorno às atividades,
embora não esteja curada da doença. A perita não pode afirmar como estava o quadro de
saúde à época, já que os laudos do psiquiatra assistente foram divergentes do constatado na
perícia previdenciária.

14- Havendo incapacidade, qual é a sua data de início? Resposta: A perita entende que
pacientes que apresentem surtos psicóticos, risco de vida para si e para terceiros, com
impulsos de provocar lesões para terceiros, etc, é um sinal e requisito de incapacidade. 

15- Ao longo do tempo, houve piora do quadro clínico? Resposta: Sim. 

16- A incapacidade apresentada pela requerente a impede de desenvolver as atividades
relacionadas à sua profissão? Resposta: Sim. 

17- Para que tipo de atividade profissional está a requerente incapacitada? Resposta: A
incapacidade é total, para qualquer tipo de trabalho.

Como referi, o laudo possui acurada descrição dos documentos médicos.

Mesmo com base em tais elementos, a perita não conseguiu concluir se haveria incapacidade
instalada já no ano de 2014.

Dada a extensa e apurada fundamentação do laudo, adiro à conclusão da perita e à
fundamentação da sentença a esse respeito, que deliberou conceder "... aposentadoria por
invalidez desde 11/04/2019, dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença
n.º 6185477266,..." (evento 23).

Reputo prejudicados os pedidos subsidiários.

3. RECURSO DO INSS.

3.1.  O INSS pediu seja excluída do "cálculo das prestações vencidas as competências nas
quais o autor exerceu atividade laborativa;".

A sentença fixou a DIB da aposentadoria em 11/04/2019.

A autora efetivou recolhimentos nos meses de abril a junho de 2019 (ev.8-out1).

Esses recolhimentos - bem como os anteriores - foram feitos no plano simplificado previsto
na LC 123/2006.
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Não posso supor tenha havido trabalho em tais meses. Não havia relação empregatícia e a
sentença somente foi proferida em dezembro de 2019. Visto que a perita reconheceu
incapacidade total desde abril de 2019 e ainda reconheceu a necessidade de auxílio de
terceiros, é muito provável que tais recolhimentos tenham sido feitos por familiares para fins
de prover a futura concessão de aposeentadoria na hipótese de a ação ser julgada
improcedente.

3.2.  Multa.

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Cabe definir o que seria uma punição proporcional.

Para tanto, tomo por base o critério geralmente fixado por esta 1ª TR-ES contra o INSS para
punir eventual atraso no cumprimento de medidas antecipatórias de tutela. Fixa-se o prazo de
30 dias para cumprimento da decisão e, aferido o atraso, a multa diária de R$100,00 até que o
INSS cumpra a ordem. Também nesse sentido - qual seja, de que é proporcional a multa
diária de R$100,00 por descumprimento, dirigida ao INSS - é o entendimento fixado pela 3ª
TR-RS (5020170-76.2017.4.04.7108, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora
SUSANA SBROGIO GALIA, julgado em 15/08/2018).  Em se tratando de
descumprimento de ordem judicial praticado pela Caixa Econômica Federal, a 5ª TR-
RS entende ser o mesmo montante aqui apontado - R$100,00 por dia - proporcional (
5070013-63.2019.4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator GIOVANI
BIGOLIN, julgado em 06/05/2020). No mesmo sentido fixou-se o entendimento da 1ª TR-
PR (5040034-02.2018.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora
MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018).

Pelo exposto, considerando-se que a imposição de R$100,00 por dia de descumprimento é
parâmetro comumente adotado tanto em ações movidas contra o INSS quanto em ações
movidas contra a Caixa Econômica Federal, afigura-se-me cabível a redução, no caso
concreto, da astreinte para tal parâmetro.

3.3. INPC ou IPCA-E.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
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efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro
lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos (Tema 905), definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver
a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).

Em face da decisão do STJ a respeito do critério de correção; e também em vista do disposto
no artigo 41-A da Lei 8.213/91, deve incidir o INPC.

III.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor. Custas e honorários pela autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a exigibilidade das
verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS para (i) fixar a
DCB em 45 dias após a sessão de julgamento; (ii) reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor
da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela; e (iii) fixar o INPC como índice de correção. Sem custas e sem
honorários quanto ao INSS. 

Intime-se a APSADJ a fim de que anote a DCB aqui fixada. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e de DAR
PARCIAL  PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621332v6 e do código CRC 2b32d87d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:45 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 243



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 348/552

5002426-67.2019.4.02.5002 500000788019 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5002426-67.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: MARIA ANGELICA PANETTO BAPTISTA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788019v2 e do código CRC 623cc933. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002178-07.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DELMA GONCALO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de RESTABELECIMENTO de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... Consoante narrado em exordial, a autora se encontra doente, visto que foi diagnosticada
incialmente com NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA COM LESÃO INVASIVA (CID10 C50.8),
motivo pelo qual, na data de 04/11/2004, a fim de eliminar a neoplasia, realizou cirurgia
radical de esvaziamento axilar dos linfonodos à direita. Diante desta intervenção, desenvolveu
extensa limitação funcional e ergonômica dolorosa e sensitiva no membro superior e ombro
direitos, estando impossibilitada de exercer qualquer profissão que dependa da flexão desta
regiões, realização de movimentos ou esforços repetitivos, que demandem destreza ou esforço
físico.   ...    Iniciada então a demanda, fora realizada perícia judicial, realizada no dia
13/09/2019, no qual o Ilustre perito, apesar de confirmar a existência de doenças,
caracterizando sua incapacidade como parcial e permanente, alegou que estaria apta a
retornar ao mercado de trabalho, ante a sua reabilitação profissional para a função de
PORTEIRA. Como devidamente informado no laudo pericial de evento 47, as patologias da
requerente lhe retiram parcial e permanentemente a capacidade laboral, impossibilitando-a de
realizar seu labor habitual como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, sendo que sua
reinserção no mercado de trabalho estaria prejudicada visto que está atualmente com 62
(sessenta e dois) anos de idade, apresentando baixa escolaridade, bem como por estar
afastada de atividades laborativas pelos últimos 14 (quatorze) anos. Igualmente, alegou que,
notoriamente, o trabalho como PORTEIRA compartilha diversas funções com sua antiga
profissão, qual seja: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, o que a impossibilitaria de realizar
muitas das tarefas que dela se esperariam, motivo o qual também restava dificultado seu
retorno ao mercado de trabalho. Portanto, ao contrário do alegado no laudo pericial
realizado nestes autos, existiriam dados o suficiente quanto a total impossibilidade da parte
autora em conseguir a admissão em qualquer labor para prover sua própria subsistência,
devendo lhe ser concedida, preferencialmente, a aposentadoria por invalidez, ante árdua e
mínima possibilidade de retornar ao mercado de trabalho. Infelizmente, após o devido trâmite
desta demanda, foram julgados improcedentes os pleitos autorais, alegando o Douto Juízo de
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Primeiro Grau que inexistiriam fatores incapacitantes que justificariam o deferimento da
percepção de benefícios previdenciários, visto que estaria capaz para o labor. Diante de certas
omissões presentes na sentença, a recorrente apresentou embargos de declaração no evento no
evento 62, no qual requereu que se manifestasse expressamente quanto a existência da
incapacidade parcial e permanente para o labor e impossibilidade de retornar ao mercado de
trabalho diante das suas condições sociais, econômicas e pessoais, nos termos da Súmula nº
47, da Turma Nacional de Uniformização. Contudo, a decisão de evento 64 rejeitou os
embargos de declaração anteriormente apresentados, sob a tese de que, uma vez que o Laudo
Pericial de evento 47, havia atestado sua reabilitação profissional para a função de
PORTEIRA, consequentemente estando apta para o labor, motivo o qual não se fazia
necessária a análise das suas condições pessoais e sociais para fins de concessão de
aposentadoria por invalidez. ...

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 6/5/1957
Trabalho/Atividade habitual auxiliar de serviços gerais - cf. inicial, evento 1

REABILITADA para porteira - cf. laudo, evento 47
Escolaridade fundamental incompleto
Doença e/ou lesão Apresenta limitação funcional leve em membro superior direito -

ev.47

2.  A inicial afirma que parte autora sofreu câncer de mama, laborava como auxiliar de
serviços gerais e recebeu auxílio-doença por longo período.

Analisando o CNIS, afere-se que os períodos de recebimento de auxílio-doença foram os
seguintes: 04/08/2004 a 03/08/2009, 11/08/2004 a 31/05/2006, 26/06/2008 a 05/03/2009
e 14/09/2012 a 12/09/2018. Afere-se que há períodos coincidentes. Houve, destarte,
pagamento do benefício de 4/8/2004 até 3/8/2009; e de 14/9/2012 a 12/9/2018.

A inicial menciona que a autora sofreu extração dos linfonodos da axila.

Há vários precedentes da 1ª TR-ES em casos de seguradas que, em tratamento de câncer
de mama e foram submetidas à retirada dos linfonodos da axila (linfonodectomia
axilar), reconheceu-se a incapacidade para qualquer atividade que requeira esforço
físico do membro superior afetado. Em casos tais concede-se auxílio-doença e encaminha-
se a autora para reabilitação; ou, quando não é viável a reabilitação profissional (o que ocorre,
p.ex., com casos de autoras que são lavradoras e residem em meio rural), concede-se
aposentadoria por invalidez.

Não é o caso de adotar tal solução no caso concreto, visto que a autora já foi reabilitada.
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Com efeito, embora a inicial não mencione, mas o laudo pericial apontou que houvera
reabilitação para a função de PORTEIRA (ev.47).

Tal informação de fato consta nos laudos de perícia administrativa (evento4-out1, pág.22 -
exame do dia 12/9/18). Afere-se, destarte, que a cessação do benefício ocorreu por força da
reabilitação para a função de porteira, como consta do referido laudo de perícia
administrativa:

DATA: 12/09/18, PRP \ DEMANDA JUDICIAL, IDADE: 61anos VÍNCULO ATUAL: Aux de
Serv Gerais desvinculada. ESCOLARIDADE: Ensino Fundamental Incompleto ( 6 ano
incomp), em curso do programa EJA . Finalizado e concluido com êxito o curso de Portaria
que se trata de atividade compativel com as limitações fuuncionais impostas pela pericia do
juizo. HISTÓRIA CLÍNICA: Segurada cumprindo programa de RP desde 11/08/14, com
antecedente de neoplasia maligna da mama. D, submetida a quadrantectomia D +
esvaziamento axilar em 2004, e foi submetida a várias cirurgias para ressecção de cisto
sinovial no punho e mão D. Atualmente com queixa de edema e limitação funcional MSD.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: 1-Traz US abdome tt 19/06/18 crm 5965>sem alts.RX
seios da face 26/07/18 crm 7450>sem alts.Não traz qq outro elemento tecnicos.Nega uso de qq
medicamento no momento.Refere consumo tabagico ocasional.Nega outros vicios.Não
comprova internações ou passagens recentes ou intermitentes em serv. de emergencias
médicas por descompensação clinica de qq natureza.Não comprova condição atual
intercorrente ou quadro clinico instavel.Segue sob o acompnhamneto da CURA da dç
oncologica em mama D e não traz nenhum elemento tecnico relacionado de manutencção de
vinculo de acompnhamneto ambulatorial do controle da dç.Contudo o INSS cumpre c o seu
papel REABILITANDO ESTA SEGURADA EM ATIV. diversa E COMPATÍVEL C AS
LIMITAÇÕES FUNCIONAIS IMPOSTAS PELA PERICIA DO JUIZO,em ofício que lhe
garante condição de subsisitencia e bem estar social.Segurada não preenche criterios tecnicos
p a sug.AA. exame físico> PESO:68kg
alt.:1,62mBEG,corada,hidratada,anicterica,acianotica,eutrofica,eupneica.Marcha atipica e
ndependente.04 membros eutroficos e simetricos c FM G5 global,sem deficits motores
detectaveis eneurovascular conservado e normal.Medidas circ.medias de braços e
antebraços=EXATAS MESMAS MEDIDAS.Ausencia de linfedemas ou de linfadenopatias
regionais em topog mama D.Mamas bilat. flacidas, mamas bilat.flacidas,sem flogoses
localizadas,sem sinais de massas plapaveis.Abdome flacido,sem massas palpaveis ou
visceromegalias.Estado psiquico conservado e normal. Considerações> No momento
concluiu este programa do PRP com êxito e ativ.DIVERSA e compativel c as limitaçõs
funcionais impostas pela pericia do juizo,em função que pode ser exercida com garantia de
subisitencia e bem estar social.No momento não comprova condição clinica intercorrente qq
e assina seu CERTIFICADO de CONCLUSÃO deste programa que segue arquivado junto
ao pronário do PRP. NO MOMENTO NÃO PREENCHE CRITERIOS P A SUG.AA.

Nota-se que o ato de cessação do benefício - lastreado na conclusão médica acima transcrita
- restou razoavelmente fundamentado.

O fato de a autora contar com 62 anos, a princípio, não se afigura como impedimento a uma
realocação profissional.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 244



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 352/552

5002178-07.2019.4.02.5001 500000621336 .V6 JES7027© JES7027

Registro que com relação às pessoas reabilitadas, bem como as deficientes, existe a reserva de
vagas prevista no artigo 93 da Lei 8.213/91.

Por fim, registro que, em processo anterior, concedeu-se auxílio-doença à autora e a mesma
foi encaminhada à reabilitação profissional (cf. evento1-out10, pág.1 - processo n.
2006.50.50.004315-0). O INSS cumpriu a ordem judicial. Não vejo viabilidade de, neste
momento, excluir a conclusão da perícia do INSS (que restou devidamente fundamentada) e
da perícia do juízo, visto que ambas asseveraram a possibilidade de a autora desempenhar a
função para a qual veio a ser reabilitada.

Dentro de tal contexto, mantenho a sentença.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621336v6 e do código CRC 419b831f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002178-07.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA DELMA GONCALO (AUTOR)
ADVOGADO: ROSEMARY MACHADO DE PAULA (OAB ES000294B)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788005v2 e do código CRC aa21f526. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 244

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 354/552

5002721-07.2019.4.02.5002 500000621343 .V4 JES7027© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5002721-07.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ALEVIR FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO INSS NÃO
CONHECIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença que condenou o INSS a "... restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-
doença à parte autora (NB 6161964884), desde a cessação indevida, com DIP na
presente, mantendo-o ativo até a realização da reabilitação profissional da parte autora (ou
em caso de recusa injustificada na participação do programa oferecido pelo INSS)."

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, o INSS questionou a obrigação que a sentença lhe impôs de reabilitar o autor.
Apontou o que decidiu a TNU no julgamento do Tema 177.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte
autora aduziu o que segue:

3.1 O AUTOR ESTÁ TOTAL E PERMANENTEMENTE INCAPAZ DE ACORDO COM OS
SEUS LAUDOS E EXAMES MÉDICOS, SOMADO ÀS SUAS CONDIÇÕES SOCIAIS
Conforme já descrito na Inicial, o Autor possui 57 anos de idade, estudou somente até a 4º
(MAL SABE LER E ESCREVER), é praticamente ANALFABETO. É PEDREITO. Como já
visto, o autor possui CID10 I 24.8 - Outras formas de doença isquêmica aguda do coração;
CID 10 I 25.3 – Aneurisma Cardíaco; CID I 21.9 - Infarto agudo do miocárdio não
especificado, Insuficiência Coronária, Hipertensão arterial sistêmica. Tais doenças foram se
agravando com o decorrer dos anos, de modo a impossibilitá-lo de forma definitiva de exercer
desde sua atividade habitual e, inclusive, as mais simples de cunho doméstico em sua própria
residência. No laudo pericial o i. perito concluiu que o autor poderia exercer qualquer
atividade que NÃO exija esforço físico:  ...    HONESTAMENTE, qual profissão o autor
poderia exercer, frente as suas limitações físicas, bem como sociais (baixíssima escolaridade,
local onde reside, profissão habitual, etc.)? Frente a tal informação, é imperioso fazer alguns
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apontamentos. A começar, é preciso analisar a doença que o Autor possui, conforme laudos e
exames médicos, sua incapacidade teve início em 2016 e no decorrer dos anos suas patologias
foram se agravando e o Autor não possui possibilidade de melhorar:

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 25/1/1962
Trabalho/Atividade habitual pedreiro
Escolaridade 3ª série
Doença e/ou lesão Angina pectoris (CID I20).

2.  RECURSO DO AUTOR.

O perito afirmou que a parte autora é portadora de angina pectoris, apresentando
incapacidade parcial e definitiva desde 07/10/2016. Afirmou que o autor está incapacitado
para "qualquer atividade que exija esforço físico." (ev.12, n.11).

O autor tem 58 anos, laborava como pedreiro e tem parca escolaridade (3ª série, conforme
afirma o laudo pericial). Para além disso, reside em município pequeno (Jerônimo Monteiro-
ES) no qual, mesmo após haver eventual elevação da escolaridade em reabilitação, será
certamente inviável alocá-lo em atividade que não exija esforço físico. Registre-se que ele
está incapacitado para qualquer atividade  que exija esforço físico, a teor do laudo pericial.

Considero inviável a reabilitação. 

O autor faz jus à aposentadoria, com DIB na data da perícia judicial.

3. RECURSO DO INSS.

O provimento do recurso do autor tornou prejudicada a pretensão recursal do INSS.

III.      Conclusão.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para, mantendo a concessão do auxílio-
doença fixado na sentença, CONVERTÊ-LO em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ a
partir do dia 27/8/19 (data da perícia).   

NÃO CONHEÇO o recurso do INSS, que se tornou prejudicado em face do provimento do
recurso do autor.
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Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Aplica-se tal entendimento
para ambas as partes. O não conhecimento do recurso do réu não foi por ele provocado, mas
efeito do provimento do recurso do autor, razão pela qual não considero ter sido o réu vencido
na esfera recursal.

Voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso do INSS e de DAR  PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621343v4 e do código CRC 910bf8b0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002721-07.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALEVIR FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO
CONHECER do recurso do INSS e de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787923v2 e do código CRC 26471188. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000156-92.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GUIDO JORDAN VOLKERS (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença  que julgou
improcedente o pedido de revisão da sua aposentadoria por invalidez.

Alega o embargante que o acórdão contém omissão em razão do que segue:

A decisão tomada pelos Juízes da 1ª Turma Recursal foi pelo desprovimento do Recurso do
Autor, por considerar que os redutores do art. 40, §5º, da Carta Magna não se aplicam em
caso de aposentadoria por invalidez.

Todavia, diversamente do decidido pelo juízo ad quem O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO
STF é de que o §5º se aplica a TODAS as hipóteses de aposentadoria previstas no art. 40 da
Carta Magna, incluindo a aposentadoria por invalidez.

Frisa-se que, a Parte Autora invocou tanto em sua Petição Inicial, quando em sede Recursal,
precedentes da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo, do TJSP, e vários precedentes do
Supremo Tribunal Federal que confirmam seu direito a Revisão pleiteada.

...

Ora Exas., de forma diversa do exposto na decisão acima, verifica-se que a jurisprudência da
Corte superior SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE, NA PROPORCIONALIDADE DA
APOSENTADORIA DO PROFESSOR PÚBLICO, EM FUNÇÕES EXCLUSIVAS DE
MAGISTÉRIO, HÁ DE SE OBSERVAR NO CÁLCULO DOS PROVENTOS, O TEMPO
EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS
PROFESSORES. 

ISTO PORQUE O DECIDIDO PELO STF, VEJA-SE, É QUE, O §5º SE APLICA A
TODAS AS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA PREVISTAS NO ART. 40 DA CARTA
MAGNA, SEM EXCLUSÃO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ

...

Fato é que a Constituição Federal não faz distinção em relação aos tipos de aposentadoria
para que se aplique a redução no tempo de contribuição ou na idade para o professor que
exerça exclusivamente atividades de magistério em educação infantil, ensino fundamental e
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médio.

...

Assim, a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal, se mostra OMISSA, pois, nela, NÃO FOI
DEMONSTRADA existência do distinguishing no caso concreto, ou da superação do
entendimento esposado pelo STF. O que verifica-se na decisão embargada, em realidade, é
uma discordância ou má interpretação do entendimento pacificado pela Corte Superior.

...

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000756762v3 e do código CRC 2c240330. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000156-92.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GUIDO JORDAN VOLKERS (AUTOR)
ADVOGADO: ELIZABETH DE MELLO REZENDE COLNAGO (OAB ES009903)

RECORRIDO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787316v2 e do código CRC a2d967ba. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001188-04.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDMA FARDIM DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO COM AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
RURAL. RECURSO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DO
CÔMPUTO DO TEMPO RURAL APÓS 31-10-1991 SEM O
RECOLHIMENTO DS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença condenou o INSS a “... AVERBAR o seguinte período laborado no meio rural em
regime de economia familiar: de 20/01/1979 a 31/10/1991; bem como para reconhecer o
trabalho rural no período de 01/11/1991 a 30/04/1998, cuja averbação, para fins de
aposentadoria por tempo de contribuição, dependerá do recolhimento das respectivas
contribuições, em sede administrativa, ressalvado que os eventuais efeitos decorrentes da
averbação não poderão retroagir."  A sentença ainda registrou que, no que refere "... ao
período entre 01/11/1991 e 30/04/1998 a averbação do tempo para fins previdenciários
dependerá do recolhimento das respectivas contribuições." E que "...os efeitos materiais
desta averbação serão "ex nunc", ou seja, não poderão retroagir à data do requerimento
administrativo (DER - 09/03/2018).”.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

[...] 2 – DIANTE DO EXPOSTO, REQUER-SE:

2.1 – Seja recebida a presente demanda, para ao final, ser julgada totalmente procedente
homologando o período trabalhado pela requente como trabalhadora rural, ou seja, de 20 DE
JANEIRO DE 1979 ATÉ 30 DE ABRIL DE 1998, decretando assim, a aposentadoria da
requerente, já que preenchidos os requisitos legais, inclusive fixando a indenização devida a
titulo de contribuição, se for o caso.
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Compulsando detidamente os autos, podemos observar que a sentença proferida pelo MM.
Juiz trará para a parte autora um grande e imensurável prejuízo, inconcebível de reparação,
pois caso não seja reformada, será o verdadeiro ganhar e não levar, prejudicando sua situação
de fato e de direito, pois terá que começar do zero novamente, com regras ainda mais
prejudiciais ao seu direito. Um direito que já tinha.

Com a decisão do Juízo a quo, verificamos que o INSS não agiu conforme a norma jurídica e a
pacifica jurisprudência pátria, pois não reconheceu um direito que estava patente em favor da
requerente, de um grande período laboral, e também não deu oportunidade da parte autora
efetuar o pagamento das contribuições, se fosse o caso (no entendimento do INSS). [...]

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...] Para tanto, a demandante juntou os seguintes documentos, dentre outros: filiação do Sr.
Waltuir no sindicato dos trabalhadores rurais; diversos comprovantes de pagamento de ITR
relativos a imóvel rural de propriedade do genitor da demandante.

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar por intermédio de documentos em nome dos
pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para
comprovar o trabalho rural exercido.

[...] Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas.

Pelo depoimento das testemunhas, pode-se verificar com clareza que a autora trabalhou
efetivamente no meio rural em regime de economia familiar.

De maneira uníssona as testemunhas confirmaram que a autora laborou na propriedade rural
que, originalmente, pertencia ao seu avô materno.

Sua família, pais e irmãos, laboravam na condição de meeiros do avô. Com o falecimento
deste, a propriedade foi transmitida por herança, sendo mantido o trabalhado na lavoura,
especialmente de café.

De acordo com os depoimentos, o trabalho era realizado somente pelos familiares, inexistindo
a contratação de terceiros (meeiros ou empregados). 

Considerando que aquela propriedade era a única fonte de renda familiar, pois nenhum de
seus membros possuía emprego no meio urbano, restou evidenciado o efetivo exercício de
atividade rural em regime de economia familiar.

Dos autos, portanto, vê-se que a autora trabalhou no meio rural entre 1979 e 1998, como
mencionado na inicial. Contudo, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição,
somente parte desse período pode ser aproveitado sem o recolhimento das contribuições
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previdenciárias.

De acordo com a Lei nº 8.213/91 (art. 55, § 2º), o tempo rural trabalhado até o início dessa
Lei poderá ser computado como tempo de contribuição, exceto para fins de carência.

A Lei nº 8.213/91 entrou em vigor em 25/07/1991, o que indicaria a admissão do cômputo do
tempo sem o recolhimento das contribuições até 24/07/1991.

Entretanto, o Dec. nº 3.048/99 avançou na questão e conferiou ao segurado o direito de ter o
cômputo do tempo independentemente de contribuições até o dia 30/10/1991. É o que dispõe o
art. 26, § 3º, do citado Decreto:

§ 3º Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural
anterior à competência novembro de 1991.

Muito embora esse Decreto tenha a função de regulamentar a Lei Ordinária e, por esse
motivo, não poderia conter disposições que a confrontassem, o fato de conferir melhor
benefício ao segurado garante a aplicação da norma contida no Decreto.

Diverso seria se o Decreto extinguisse ou promovesse interpretação restritiva da Lei. Tal
situação obrigaria o afastamento da utilização do Decreto, garantindo a aplicação da Lei.

Por outro lado, no concernente ao período posterior a outubro de 1991 e até 30/04//1998,
como consignado na inicial, a averbação do tempo rural para fins de aposentadoria por tempo
de contribuição depende necessariamente do recolhimento das contribuições devidas, o que
deverá ser feito posteriormente em sede administrativa.

ANÁLISE DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Somando-se o tempo rural reconhecido nesta demanda (de 20/01/1979 a 30/10/1991) ao tempo
de contribuição apurado pelo INSS (15 anos, 04 meses e 24 dias), é de se concluir que, na
data do requerimento administrativo (09/03/2018), a autora possuía 28 anos, 02 meses e 05
dias de tempo de contribuição.

Desse modo, a demandante não cumpriu o tempo mínimo exigido para aposentar-se de forma
integral (30 anos), nos termos do art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal. [...]

VOTO

A autora nasceu em 20/01/1965.

Formulou requerimento realizado em 09/03/2018 (DER).
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O juízo a quo afirmou que a averbação do tempo rural de outubro de 1991 e
até 30/04/1998, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, depende
necessariamente do recolhimento das contribuições.

Nesse sentido decidiu o STJ quando, julgando o RESP 1513136, definiu o que
segue:

(i) "tratando-se do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, o
aproveitamento do tempo de atividade rural exercida antes do advento da Lei nº
8.213/91, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições
previdenciárias e exceto para efeito de carência, está expressamente autorizado
e previsto pelo art. 55, § 2º..." da Lei 8.213/91. 

(ii) "Porém, a partir da competência novembro de 1991, pretendendo o
segurado especial computar tempo de serviço rural para obtenção de
aposentadoria por tempo de contribuição deverá comprovar o recolhimento de
contribuições facultativas, conforme dispõe os arts. 39, II, da Lei nº 8.213/91.
Significa dizer que a contribuição obrigatória sobre percentual retirado da
receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei
nº 8.212/91, não garante ao segurado especial a aposentadoria por tempo de
serviço, pois, tal benefício, conforme se depreende do exame dos arts. 11,
inciso VII, e 39, I e II, da Lei nº 8.213/91, tem sua concessão condicionada ao
recolhimento facultativo de contribuições."

(STJ. REsp: 1513136 RS 2015/0014621-1, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 20/03/2015). 

Esse é, também, o entendimento dos TRF da 4ª Região, como é possível ver no
julgado que se segue:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. CÔMPUTO DO TEMPO RURAL APÓS 31-10-1991 SEM O RECOLHIMENTO
DS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO EM GOZO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. VIGIA. CARÊNCIA
INSUFICIENTE. REAFIRMAÇÃO DA DER. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. 1. Comprovado o labor rural em regime de
economia familiar, mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova
testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo de serviço. 2. O
reconhecimento do período de labor rural posterior a 31-10-1991, sem o recolhimento das
respectivas contribuições previdenciárias fica condicionado à prévia indenização das
contribuições previdenciárias, caso pretenda a parte autora utilizá-lo para fins de
incrementação do tempo de contribuição do benefício previdenciário pleiteado.  3. O tempo
em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, só
pode ser computado para fins de carência se intercalado com períodos de trabalho efetivo (Lei
8.213/91, art. 55, II). Situação não configurada nos autos, porquanto o período controverso se
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refere a labor rural para o qual não houve o correspondente recolhimento de contribuições
previdenciárias. 4. O reconhecimento da especialidade e o enquadramento da atividade
exercida sob condições nocivas são disciplinados pela lei em vigor à época em que
efetivamente exercidos, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do
trabalhador. 5. Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria
profissional ou por sujeição a agentes nocivos, admitindo-se qualquer meio de prova (exceto
para ruído e calor); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por
categoria profissional, sendo necessária a comprovação da exposição do segurado a agentes
nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, através de formulário
embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 6. Demonstrado o exercício de
atividade perigosa (vigia, fazendo uso de arma de fogo) em condições prejudiciais à saúde ou
à integridade física – risco de morte, é possível o reconhecimento da especialidade após 28-
04-1995. 7. É possível considerar determinado tempo de serviço ou contribuição, ou ainda
outro fato ocorrido após o requerimento administrativo do benefício, para fins de concessão
de benefício previdenciário ou assistencial. 8. Considerando que as ações previdenciárias
veiculam pretensões de direito social fundamental (Constituição Federal, artigos 6º, 194, 201
e 203), impõe-se dar às normas infraconstitucionais, inclusive às de caráter processual,
interpretação conducente à efetivação e concretização daqueles direitos, respeitados os demais
princípios constitucionais. 9. Na hipótese, computado o tempo de serviço após a DER, até
ajuizamento, a parte autora preenche a carência necessária, fazendo jus ao benefício desde a
data do ajuizamento da demanda. 10. Preenchidos os requisitos legais, tem o segurado direito
à obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com marco inicial fixado na
data do ajuizamento da ação.  (TRF4, APELREEX 5007688-90.2012.404.7005, Quinta Turma,
Relator p/ Acórdão (auxílio Favreto) Taís Schilling Ferraz, juntado aos autos em 08/04/2016).

Diante disso, entende-se que, de fato, a autora só fará jus a averbação do tempo
de labor rural exercidos entre outubro de 1991 e 30/04/1998 após o recolhimento das
contribuições, como adequadamente fixou a sentença.

A sentença deve ser mantida pelos próprio fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente e o
julgado está em consonância com a lei e o entendimento desta Turma Recursal.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000770472v5 e do código CRC 0f17c5d8. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001188-04.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDMA FARDIM DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PATRÍCIO CIPRIANO (OAB ES012708)
ADVOGADO: JEAN LOPES RAASCH (OAB ES029398)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788007v2 e do código CRC 082715fe. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003998-58.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARTA JOANA AVELLAR ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO LABORADO COMO SEGURADO
ESPECIAL. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO DO INSS PROVIDO EM
PARTE.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença condenou o INSS a "... conceder à parte autora... o benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição, a contar da DER – 07/11/2018,...". Para conceder o benefício, a
sentença reconheceu o período de 28/03/1980 a 02/04/1989 como o tempo de serviço
laborado na condição de segurado especial (rural).

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“[...] No presente caso, os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar
a condição de segurado especial da Parte Autora no período estabelecido na r. Sentença.

Cuide-se que há apenas documentos em nome do genitor da autora e, mesmo assim, apenas
comprovam a existência de propriedade imobiliária rural, sem indicar que havia efetiva
produção campesina e, muito menos, que a parte autora trabalhava em dita propriedade.

Quadra assinalar que a prova oral foi clara quanto ao fato de que a autora auxiliava nas lides
rurais, mas sem precisar quando se iniciou a ajuda habitual e rotineira à lide rural e não
meramente eventual. Noutros termos, não se precisou quando o labor da autora passou a ser
indispensável para a subsistência familiar, junto com demais familiares.

Tal situação apresenta ainda mais importância quando o Juízo considerou provado o labor
rural desde que a autora completou 12 anos de idade, o que deve ser efetivamente provado,
não bastando a mera alegação de que a autora vivia na roça. [...]”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...]   Do período rural
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Para a comprovação do período rural, juntou o autor, dentre outros, os seguintes documentos
que servem de início de prova material:

- Escritura pública de compra e venda em que o pai, o Sr. Hylário Ribeiro de Avelar é o
outorgado comprador;

- Certidão de casamento do pai, constando a profissão do pai como lavrador

- Histórico escolar, constando endereço em zona rural

- Ficha de matrícula e avaliação

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período que se pretende provar, consoante a aplicação analógica da Súmula n.º 14 da Turma
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim
dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de
prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova oral produzida foi plenamente favorável à pretensão da autora, sendo certo que restou
comprovado que a demandante trabalhou em regime de economia familiar desde a infância até
o seu primeiro vínculo na zona urbana.

O STJ possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de
segurado especial ao menor de 12 anos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RURÍCOLA. LABOR DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É assente nesta Corte que a via
especial não se presta à apreciação de alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da
República, ainda que para fins de prequestionamento, não sendo omisso o julgado que silencia
acerca da questão. 2. Impossível o conhecimento de questão não suscitada nas razões do
recurso especial, no âmbito do agravo interno, sob pena de inovação recursal. 3. É firme
neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da possibilidade de cômputo
do labor rural comprovadamente desempenhado por menor de doze anos de idade. 4. Agravo
ao qual se nega provimento. (AgRg no REsp 1150829/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2010,
DJe 04/10/2010).

Destaco que somente é possível computar o período rural anterior à competência de novembro
de 1991 como tempo de contribuição sem que haja indenização, nos termos do art. 55, §2º da
Lei 8.213/91 e art. 123 do Decreto 3.048/99.

Sendo assim, reconheço o tempo de serviço como segurado especial entre 28/03/1980 a
02/04/1989.    [...]

VOTO
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A autora nasceu em 28/03/1968. O requerimento administrativo foi realizado em 07/11/2018
(DER).

A sentença condenou o INSS a "... conceder à parte autora... o benefício de aposentadoria
por tempo de contribuição, a contar da DER – 07/11/2018,...".    Para conceder o benefício, a
sentença reconheceu o período de 28/03/1980 a 02/04/1989 como o tempo de serviço
laborado na condição de segurado especial (rural). Ao final do referido  período rural, a autora
contava com apenas 21 anos de idade. Por conseguinte, não vejo óbice em usar documentos
que comprovem a qualidade rural de seu pai, apontados na sentença e apoiados por prova
testemunhal (segundo apontou a sentença).

Ocorre que todo esse período não pode ser averbado.

A autora casou-se em 18/3/1986 com o sr. José Fernando de Almeida. Na certidão de
casamento, a autora foi qualificada como "do lar" (o que era comum) e seu marido como
"balconista" (evento1-procadm9, página 46).

Trata-se de indicativo de que a autora deixou o meio rural. Por conseguinte, a
partir de seu casamento, os documentos relativos à atividade rural do pai da autora não mais
lhe podem ser estendidos.

O recurso do INSS deve ser provido em parte, para restringir a averbação
do período rural a 18/3/1986, data do casamento da autora.

Tempo de contribuição.

Como referi, a sentença averbou o período rural de 28/03/1980 a 02/04/1989 e, somando-o ao
urbano, computou o total de 32 anos, 5 meses e 21 dias (evento20).

Contudo, o tempo rural deve restringir-se ao período de 28/3/1980 a 18/3/1986.

Com a exclusão do período de 19/3/86 a 2/4/89 (3 anos e 14 dias), a autora alcançou, na DER,
o tempo de contribuição de 29 anos, 5 meses e 7 dias.

Não atingiu os 30 anos necessários à aposentação.  O benefício deve ser revogado.

Multa diária e prazo

Ficam prejudicados os pedidos recursais relativo à redução da multa e prazo para
cumprimento da decisão antecipatória.

Conclusão.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 248



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 371/552

5003998-58.2019.4.02.5002 500000756211 .V7 ASP15470269795© JES7027

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para:

1) julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria na DER
pretendida (7/11/18).

2) determinar a averbação do período rural de 28/3/1980 a 18/3/1986;

3) obrigar o INSS a computar, como tempo de contribuição até 7/11/2018
(DER), o total de 29 anos, 5 meses e 7 dias.

Revogo a antecipação de tutela. 

Intime-se a APSADJ para cessar o pagamento do benefício.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000756211v7 e do código CRC d612bb9d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003998-58.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARTA JOANA AVELLAR ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787863v2 e do código CRC 8b205eeb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005072-50.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE NALIM (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO LABORADO COMO SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO INSS. DOCUMENTOS EM NOME DO
MARIDO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA.
CABIMENTO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
mediante o reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado
especial (trabalhador rural).

A sentença condenou o INSS a "... averbar como tempo de atividade rural o
período de 07/02/1974 a 31/08/1994; II) conceder ... aposentadoria por tempo de
contribuição, a contar da DER – 01/03/2019...”.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“[...]No presente caso, os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar a
condição de segurada especial da Parte Autora em todo o período estabelecido na r. Sentença
(período de 07/02/1974 a 31/08/1994).

A recorrida não comprovou em qual propriedade rural desempenhou a alegada atividade
rural, pois não trouxe aos autos escritura pública de imóvel rural ou outro documento apto a
indicar a existência do imóvel rural na época alegada.

A certidão de casamento realizado em 08/01/1983 informa a profissão do marido da autora
como lavrador. No entanto, referido documento não tem o condão de comprovar o desempenho
da atividade rural para todo o período alegado.

Além disso, a r. sentença de mérito determinou a averbação de período posterior à 31.10.1991,
o que somente pode ser feito mediante a indenização das contribuições do referido período, o
que não é o caso dos autos. [...]”
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A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...]

Do período rural

Para a comprovação do período rural, juntou o autor, dentre outros, os seguintes documentos
que servem de início de prova material:

- Certidão de casamento da requerente realizada em 08/01/1983, comprovando a profissão de
lavrador do esposo;

- Certidão de nascimento da filha VANUSA NALIM DE ALMEIDA em 27/09/1983 constando a
profissão de lavrador do esposo;

- Certidão de nascimento da filha MARIA APARECIDA NALIM DE OLIVEIRA em 04/09/1984
constando a profissão de lavrador do esposo;

- Certificado em nome da requerente, comprovando ter estudado em escola localizada na zona
rural “Escola Unidocente Sempre Viva” no período de 1970 à 1971;

- Ficha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muqui em nome do pai VALCI DE
ALMEIDA, em 14/06/1980, constando a profissão de lavrador colono;

- Registro Geral de Imóveis em nome do proprietário Jesseir Rodrigues Bastos, um terreno
agrícola denominado “Cabeceira de Santo Antônio”, localizado em Muqui, no ano de 1976,
propriedade na qual a requerente alega ter trabalhado

Cabe mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que os documentos em nome de terceiros – como pais, cônjuge, filhos – são
hábeis a comprovar a atividade rural em virtude das próprias condições em que se dá o
desempenho do regime de economia familiar, na qual dificilmente todos os membros da família
terão documentos em seu nome, postos que concentrados, na maioria das vezes, na figura do
chefe da família. Nesse sentido, AgRg no REsp 1226929/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012.             

Ressalto ainda que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a
todo o período que se pretende provar, consoante a aplicação analógica da Súmula n.º 14 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que
assim dispõe: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início
de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova oral produzida foi plenamente favorável à pretensão da autora, sendo certo que restou
comprovado que o demandante trabalhou em regime de economia familiar desde a infância até
o seu primeiro vínculo na zona urbana.
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O STJ possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de
segurado especial ao menor de 12 anos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RURÍCOLA. LABOR DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE.
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É assente nesta Corte que a via
especial não se presta à apreciação de alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da
República, ainda que para fins de prequestionamento, não sendo omisso o julgado que silencia
acerca da questão. 2. Impossível o conhecimento de questão não suscitada nas razões do
recurso especial, no âmbito do agravo interno, sob pena de inovação recursal. 3. É firme
neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da possibilidade de cômputo
do labor rural comprovadamente desempenhado por menor de doze anos de idade. 4. Agravo
ao qual se nega provimento. (AgRg no REsp 1150829/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2010,
DJe 04/10/2010)(gn)

Destaco que somente é possível computar o período rural anterior à competência de novembro
de 1991 como tempo de contribuição sem que haja indenização, nos termos do art. 55, §2º da
Lei 8.213/91 e art. 123 do Decreto 3.048/99.

Sendo assim, reconheço o tempo de serviço como segurado especial entre 07/02/1974 a
31/08/1994. Porém, para fins de carência, deve ser computado o período somente até
31/10/1991.

Além do período em que exerceu atividade rural, comprova a parte autora, com a juntada de
cópia da CTPS e dos registros do CNIS, que verteu contribuições para a Previdência Social
nos seguintes períodos: 01/09/1994 a 01/03/2019.

Nesse contexto, vale trazer à colação o teor da Súmula nº 75 da TNU:

“A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito
formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade,
formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a
anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS)”.

[...]

O total de dias trabalhados pelo autor, devidamente comprovados nestes autos, até o
requerimento administrativo de aposentadoria é de 15.424 (quinze mil quatrocentos e vinte e
quatro) dias. Convertendo todo o período trabalhado em dias para anos, chego à soma de 42
(quarenta dois) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Assim, deverá o réu conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição integral a contar do requerimento administrativo, pagando-lhe os valores
devidos.

 [...]
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VOTO

A autora nasceu em 07/02/1962.

O requerimento administrativo foi realizado em 01/03/2019 (DER).

A autora apresentou vários documentos capazes de servir como início de prova
material. A parte autora apresentou certidão de casamento (1983) na qual seu esposo consta
como “lavrador”; também apresentou certidões de nascimento de duas filhas, nas quais seu
marido é qualificado como lavrador; há, ainda, os demais documentos apontados na
fundamentação da sentença (que foi acima transcrita). Sabe-se, portanto, que referidos
documentos são aptos a servir como início de prova material, capaz de demonstrar o exercício
de atividade rural em regime de economia familiar. A esse respeito, a TNU julgou PEDILEF
com tema similar, demonstrando o seguinte entendimento: “Assim, se na hipótese dos autos,
a requerente apresentou documentos em nome do marido, nos quais evidencia-se a condição
de trabalhador rural do mesmo, tais documentos também lhe aproveitam e são, em princípio,
idôneos à comprovação da atividade rural em regime de economia familiar. Ademais, em se
tratando de regime de economia familiar, não se mostra razoável exigir-se da requerente a
apresentação documentos em que conste declaração expressa de sua condição de rurícola,
enquanto profissão, ou documentos em seu próprio nome. Trata-se de praxe a qualificação
das esposas de trabalhadores rurais como ‘do lar’, assim como evidente a posição de
privilégio dada ao chefe da família no meio rural.” (TNU - PEDILEF: 200370010061827,
relator: RENATO TONIASSO, Data de Julgamento: 14/03/2005).

Assim, entende-se que a certidão de casamento serve como início de prova
material para o exercício do labor rural.

Além disso, a autora apresentou documento do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Muqui, no qual o Sr. Valci de Almeida, seu esposo à época, consta como
“lavrador”.

A partir do conjunto probatório, devidamente corroborado pela prova
testemunhal, que se demonstrou uníssona e coesa, compreende-se que a autora sempre
exerceu atividades rurícolas junto a seu esposo.

Portanto, a autora apresentou documentos capazes de servirem como início de
prova material para comprovar o exercício do labor rural, que foi considerado como tempo de
serviço para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
contribuição.
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Ressalta-se que a alegação do recorrente de que a sentença averbou tempo de
atividade rurícola posterior à 31/10/1991 não condiz com a realidade. Isto porque há na
sentença tabela demonstrando o cálculo realizado pelo juízo de 1º grau, na qual indica que só
foi averbado tempo de trabalho rural até 31/10/1991. E na fundamentação houve explícita
menção a que "... para fins de carência, deve ser computado o período somente até
31/10/1991."

Ademais, o recorrente alega ausência de razoabilidade na prévia fixação de
astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade
de cumprir a obrigação de fazer espontaneamente.  Sustenta que a multa no montante fixado
acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de
todos os outros.  Alega que, na remota hipótese de manutenção das astreintes, deve ser
ordenada a redução de seu valor para R$ 50,00 (cinquenta reais), limitado a, no máximo, R$
1.000,00 (mil reais), quantia razoável e proporcional, principalmente em se tratando de
Fazenda Pública. Por fim, alega que o prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91
para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17 da Lei nº
10.259/2001 é de 60 dias, bem como ressalta que a decisão não mencionou se o prazo era em
dias úteis ou não, devendo prevalecer a primeira hipótese. Pede a reforma da sentença para (i)
aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o prazo
seja contado em dias úteis; e ainda b) revogar as multas processuais previamente cominadas,
ante a ausência de máfé ou arbitrariedade da Autarquia Previdenciária; c) na remota hipótese
de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus valores para o montante
adequado (e.g. R$ 50,00) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 -
quinhentos reais).

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida
ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide
a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua
incidência diária, (ii) ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida
antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo
a multa diária a 8,19% desse valor.

Não faz sentido a pretensão de limitar o valor da multa a montante máximo, eis
que sua incidência diária garante a proporcionalidade entre o valor final e a gravidade de
eventual conduta omissiva do INSS.

Quanto ao prazo fixado na sentença (30 dias corridos), mostra-se razoável tendo
em vista que o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o
primeiro pagamento do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60 dias
previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação
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(parcelas vencidas), mediante requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição
de precatório. Trata-se de prazo judicial e não processual, sendo a contagem em dias corridos.
Isso porque a contagem em dias úteis determinada no art. 219 do CPC aplica-se somente aos
prazos processuais, a teor do parágrafo único do mesmo artigo.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para reduzir para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000753205v5 e do código CRC e58e1c00. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005072-50.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IVANETE NALIM (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787865v2 e do código CRC 7ed28767. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005372-12.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEUZENETE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO LABORADO COMO SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO INSS. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA
MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 
ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. ATRASO NO CUMPRIMENTO.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. VALOR DESPROPORCIONAL.
REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença condenou o INSS a pagar à autora "... aposentadoria por tempo de contribuição
com o tempo total de 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias."  Fixou a
DIB na DER, 14/3/18.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“[...] No presente caso, os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar
a condição de segurado especial da Parte Autora no período estabelecido na r. Sentença
(período de 22/05/1979 a 31/10/1991).

A recorrida não comprovou em qual propriedade rural desempenhou a alegada atividade
rural, pois não trouxe aos autos escritura pública de imóvel rural ou outro documento apto a
indicar a existência do imóvel rural na época alegada.

A certidão de casamento realizado em 08/11/1986 informa a profissão do marido da autora
como agrícola-JORNALEIRO. Referido documento não tem o condão de comprovar o
desempenho da atividade rural. [...]”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

A autora ajuizou a presente ação insurgindo-se contra a negativa de concessão do benefício
na esfera administrativa, cujo requerimento foi realizado em 14/03/2018.
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A tese defendida na inicial é no sentido de que, embora tenha apresentado documentos hábeis
a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, o réu não
considerou todos os períodos incluídos no requerimento da demandante.

Inicialmente, passo à análise do alegado período exercido como segurado especial rural.
Como início de prova material, a autora juntou, dentre outros documentos, os seguintes: a)
Certidão de casamento em nome dos pais da requerente em 25/09/1959, constando a profissão
de Agrícola Jornaleiro do pai, Sr. JERÔNIMO SILVA; b) Declaração feita por NELAIR
SANTOS GONÇALVES, declarando que a requerente NEUZENETE DA SILVA PEREIRA
trabalhou em sua propriedade denominado “Fazenda Bananal/São Manoel”, no período de
22/05/1979 à 19/03/1992 em regime de economia familiar juntamente com seus pais e irmãos
até a data de seu casamento, após o casamento continuou a exercer atividades em regime de
economia familiar com seu esposo; c) Histórico escolar em nome da requerente, constando
que a mesma estudou na escola “Singular Santa Terezinha”, localizada em Pacotuba,
comprovando que a requerente estudou em escola localizada na zona rural, nos anos de 1975,
1978, 1979, 1980. 

Buscando corroborar a prova material apresentada, foi realizada audiência para colheita de
prova oral no dia 22/01/2020, na qual foram tomados os depoimentos da autora e de duas
testemunhas, conforme arquivo audiovisual acostado aos autos.

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, restou comprovado que a
parte autora trabalhou no meio rural no período sustentado, em regime de economia familiar,
sem a contratação de empregados ou diaristas.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas em informar que a autora trabalhava na roça desde
adolescente e que viram, efetivamente, a autora trabalhando na roça.

Pelos documentos contidos nos autos, bem com pelos depoimentos prestados em audiência, é
possível afirmar que a prova produzida foi convergente no sentido de demonstrar o efetivo
exercício de atividade rural por parte da autora e, portanto, evidenciar sua condição de
segurada especial.

Assim, o período de trabalho rural prestado pela autora deve ser averbado e computado para
fins de análise do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Cabe ressaltar, que não há necessidade de que o início de prova material do trabalho rural
corresponda a todo o período que se pretende comprovar, consoante entendimento Súmula 14
do TNU, que prevê “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

Ainda que a referida súmula se dirija ao preenchimento da carência para fins de concessão de
aposentadoria por idade rural, o mesmo entendimento pode, e deve ser adotado para o
reconhecimento de período de efetivo exercício de labor rural, para fins de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição.

A TNU já decidiu que prova material não precisa contemplar todo o período de carência,
podendo ser estendida prospectiva ou retrospectivamente pela prova testemunhal robusta,
convincente e harmônica. Destarte, não há como sustentar a tese do réu, impondo-se
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reconhecer que a autora laborou na condição de trabalhadora rural segurada especial,
considerada a existência de prova material em relação a esse intervalo, corroborada pela
prova oral colhida em audiência perante este Juízo.

No mesmo sentido, eis o teor da Súmula n. 577 do STJ: “É possível reconhecer o tempo de
serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em
convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”.

Quando ao período de labor rural reconhecido, ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça afirmou seu entendimento acerca da desnecessidade do recolhimento de
contribuições previdenciárias durante o tempo de exercício de atividade rural, anterior à
vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que tal tempo possa ser aproveitado para fins de
concessão do benefício de aposentadoria urbana.

[...]

Quanto à idade inicial do reconhecimento do período de trabalho rural, coaduno com o
entendimento do Colendo STJ, quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de
segurado especial ao menor, a partir de 12 anos.

[...]

Assim, o período de trabalho rural prestado pela autora, de 22/05/1979 (data em que a autora
completou 12 anos de idade) até 31/10/1991 (Data da entrada em vigor da Lei nº 8.213/91),
deverá ser computado para fins de análise de concessão da aposentadoria por tempo de
contribuição.

Além do período em que exerceu atividade rural, comprova a autora que verteu contribuições
para a Previdência Social nos seguintes períodos, desconsiderados os períodos concomitantes:

02/05/1995 a 03/07/1995;

01/03/1996 a 14/03/2018 (DER);

[...]

Após a contagem dos períodos de labor reconhecidos nesta sentença, vê-se que a demandante,
à época do requerimento administrativo contava com 34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito)
meses e 05 (cinco) dias de atividade, conforme planilha de tempo de contribuição acima.

Neste sentido, verifico que a autora quando realizou seu requerimento administrativo já
possuía o tempo mínimo exigido para a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual, o
pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deverá ser
concedido.

[...]
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VOTO

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição mediante o reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como
segurado especial (trabalhador rural).

A autora nasceu em 22/05/1967.  O requerimento administrativo foi realizado
em 14/03/2018 (DER).

A autora apresentou documentos capazes de servir como início de prova
material do período de labor rural entre 22/05/1979 a 01/05/1995. Vejamos.

O INSS questionou o fato de a certidão de casamento do pai da autora apontar a
profissão de jornaleiro. O casamento ocorreu em 1959 e a profissão apontada foi "agrícola-
jornaleiro" (ev.1-procadm11, pág.19). Há também o histórico escolar em nome da autora,
constando que a mesma estudou na escola “Singular Santa Terezinha”, localizada em
Pacotuba, comprovando que a requerente estudou em escola localizada na zona rural, nos
anos de 1975, 1978, 1979, 1980. Ressalta-se que no histórico escolar da autora, a profissão de
seu pai aparece como lavrador, evidenciando mais uma vez o regime de economia familiar
em que estava inserida a família.

A partir do conjunto probatório, devidamente corroborado pela prova
testemunhal, que se demonstrou uníssona e coesa, compreende-se que a autora, de fato,
exerceu atividade rurícola no período alegado.

Sendo assim, a autora apresentou documentos capazes de servirem como início
de prova material para comprovar o exercício do labor rural, que foi considerado como tempo
de serviço para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
contribuição.

Ademais, o recorrente alega ausência de razoabilidade na prévia fixação de
astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade
de cumprir a obrigação de fazer espontaneamente.  Sustenta que a multa no montante fixado
acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de
todos os outros.  Alega que, na remota hipótese de manutenção das astreintes, deve ser
ordenada a redução de seu valor para R$ 50,00 (cinquenta reais), limitado a, no máximo, R$
1.000,00 (mil reais), quantia razoável e proporcional, principalmente em se tratando de
Fazenda Pública. Por fim, alega que o prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91
para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17 da Lei nº
10.259/2001 é de 60 dias, bem como ressalta que a decisão não mencionou se o prazo era em
dias úteis ou não, devendo prevalecer a primeira hipótese. Pede a reforma da sentença para (i)
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aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o prazo
seja contado em dias úteis; e ainda b) revogar as multas processuais previamente cominadas,
ante a ausência de máfé ou arbitrariedade da Autarquia Previdenciária; c) na remota hipótese
de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus valores para o montante
adequado (e.g. R$ 50,00) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 -
quinhentos reais).

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida
ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide
a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua
incidência diária, (ii) ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida
antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo
a multa diária a 8,19% desse valor.

Não faz sentido a pretensão de limitar o valor da multa a montante máximo, eis
que sua incidência diária garante a proporcionalidade entre o valor final e a gravidade de
eventual conduta omissiva do INSS.

Quanto ao prazo fixado na sentença (30 dias corridos), mostra-se razoável tendo
em vista que o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o
primeiro pagamento do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60 dias
previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação
(parcelas vencidas), mediante requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição
de precatório. Trata-se de prazo judicial e não processual, sendo a contagem em dias corridos.
Isso porque a contagem em dias úteis determinada no art. 219 do CPC aplica-se somente aos
prazos processuais, a teor do parágrafo único do mesmo artigo.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para reduzir para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000753263v5 e do código CRC d621101d. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005372-12.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEUZENETE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787867v2 e do código CRC 2870df3b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004330-25.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NELZEDIR TIBURCIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO LABORADO COMO SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO DO INSS. DOCUMENTOS EM NOME DO PAI E
DO MARIDO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL.  ATIVIDADE RURAL
COMPROVADA. ATRASO NO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA.
CABIMENTO. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição
mediante o reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado
especial (trabalhador rural).

A sentença condenou o INSS a

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o réu a averbar nos assentos
da autora NELZEDIR TIBURCIO MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 876.203.167-87, os
períodos reconhecidos nesta sentença e a conceder-lhe a aposentadoria por tempo de
contribuição com o tempo total de 32 (trinta e dois) anos e 09 (nove) dias.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento dos valores atrasados, sendo que a Data do Início
do Benefício (DIB) será em 03/04/2019 (data do requerimento administrativo), e a DIP - Data
do Início do Pagamento na presente data.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$
500,00 (quinhentos reais).”

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:
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“[...] No presente caso, os documentos carreados aos autos são insuficientes para corroborar
a condição de segurado especial da Parte Autora no período estabelecido na r. Sentença
(período de 05/06/1975 a 31/10/1991).

A recorrida não comprovou em qual propriedade rural desempenhou a alegada atividade
rural, pois não trouxe aos autos escritura pública de imóvel rural ou outro documento apto a
indicar a existência do imóvel rural na época alegada, bem como sua vinculação ao mesmo.

Por sua vez, os documentos em nome de seu pai indicam que o mesmo trabalhava como
diarista e não em regime de economia familiar. [...]”

 

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

[...]

II – Fundamentação

A autora ajuizou a presente ação insurgindo-se contra a negativa de concessão do benefício
na esfera administrativa, cujo requerimento foi realizado em 03/04/2019.

A tese defendida na inicial é no sentido de que, embora tenha apresentado documentos hábeis
a comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, o réu não
considerou todos os períodos incluídos no requerimento da demandante.

Inicialmente, passo à análise do alegado período exercido como segurado especial rural.
Como início de prova material, a autora juntou, dentre outros documentos, os seguintes: a)
Certidão de casamento do pai da autora, constando a profissão de lavrador; b) Carteira do
sindicato dos trabalhadores rurais de Alegre do pai da autora, constando a profissão de
trabalhador rural, na categoria de diarista; c) Carteira do sindicato dos trabalhadores rurais
de Alegre da mãe da autora, constando a profissão de trabalhadora rural, na categoria de
colona; d) Certidão de nascimento dos filhos da autora, indicando o marido da autora como
lavrador; e) Certidão de casamento da autora, indicando a profissão de seu marido como
sendo lavrador.  

Buscando corroborar a prova material apresentada, foi realizada audiência para colheita de
prova oral no dia 22/01/2020, na qual foram tomados os depoimentos da autora e de duas
testemunhas, conforme arquivo audiovisual acostado aos autos.

Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos, restou comprovado que a
parte autora trabalhou no meio rural no período sustentado, em regime de economia familiar,
sem a contratação de empregados ou diaristas.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas em informar que a autora trabalhava na roça desde
adolescente e que viram, efetivamente, a autora trabalhando na roça.
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Pelos documentos contidos nos autos, bem com pelos depoimentos prestados em audiência, é
possível afirmar que a prova produzida foi convergente no sentido de demonstrar o efetivo
exercício de atividade rural por parte da autora e, portanto, evidenciar sua condição de
segurada especial.

Assim, o período de trabalho rural prestado pela autora deve ser averbado e computado para
fins de análise do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Cabe ressaltar, que não há necessidade de que o início de prova material do trabalho rural
corresponda a todo o período que se pretende comprovar, consoante entendimento Súmula 14
do TNU, que prevê “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o
início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

Ainda que a referida súmula se dirija ao preenchimento da carência para fins de concessão de
aposentadoria por idade rural, o mesmo entendimento pode, e deve ser adotado para o
reconhecimento de período de efetivo exercício de labor rural, para fins de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição.

A TNU já decidiu que prova material não precisa contemplar todo o período de carência,
podendo ser estendida prospectiva ou retrospectivamente pela prova testemunhal robusta,
convincente e harmônica. Destarte, não há como sustentar a tese do réu, impondo-se
reconhecer que a autora laborou na condição de trabalhadora rural segurada especial,
considerada a existência de prova material em relação a esse intervalo, corroborada pela
prova oral colhida em audiência perante este Juízo.

No mesmo sentido, eis o teor da Súmula n. 577 do STJ: “É possível reconhecer o tempo de
serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em
convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”.

Quando ao período de labor rural reconhecido, ressalte-se que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça afirmou seu entendimento acerca da desnecessidade do recolhimento de
contribuições previdenciárias durante o tempo de exercício de atividade rural, anterior à
vigência da Lei nº 8.213/91, a fim de que tal tempo possa ser aproveitado para fins de
concessão do benefício de aposentadoria urbana.

[...]

Quanto à idade inicial do reconhecimento do período de trabalho rural, coaduno com o
entendimento do Colendo STJ, quanto à possibilidade de se reconhecer a qualidade de
segurado especial ao menor, a partir de 12 anos.

[...]

Assim, o período de trabalho rural prestado pela autora, de 05/06/1975 (data em que a autora
completou 12 anos de idade) até 31/10/1991 (Data da entrada em vigor da Lei nº 8.213/91),
deverá ser computado para fins de análise de concessão da aposentadoria por tempo de
contribuição.
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[...]

Após a contagem dos períodos de labor reconhecidos nesta sentença, vê-se que a demandante,
à época do requerimento administrativo contava com 32 (trinta e dois) anos e 09 (nove) dias
de atividade, conforme planilha de tempo de contribuição acima.

Neste sentido, verifico que a autora quando realizou seu requerimento administrativo já
possuía o tempo mínimo exigido para a concessão do benefício pleiteado, razão pela qual, o
pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deverá ser
concedido. [...]

VOTO

A autora nasceu em 05/06/1963.

O requerimento administrativo foi realizado em 03/04/2019 (DER).

A autora apresentou inúmeros documentos capazes de servir como início de
prova material, como certidão de casamento dos pais (1959) na qual seu pai consta como
“lavrador” e sua mãe como “do lar”, certidão de nascimento do filho (1986), em que a
profissão do marido aparece como “lavrador” e a da autora aparece como “doméstica”.

Além disso, a autora apresentou diversos documentos em nome dos pais e
declaração de que estudava em escola localizada em área rural.

Sabe-se, portanto, que os documentos em nome do pai e do marido são aptos a
servirem como início de prova material, capazes de demonstrar o exercício de atividade rural
em regime de economia familiar.

A esse respeito, a TNU julgou PEDILEF com tema similar, demonstrando o
seguinte entendimento: “Assim, se na hipótese dos autos, a requerente apresentou
documentos em nome do marido, nos quais evidencia-se a condição de trabalhador rural do
mesmo, tais documentos também lhe aproveitam e são, em princípio, idôneos à comprovação
da atividade rural em regime de economia familiar. Ademais, em se tratando de regime de
economia familiar, não se mostra razoável exigir-se da requerente a apresentação
documentos em que conste declaração expressa de sua condição de rurícola, enquanto
profissão, ou documentos em seu próprio nome. Trata-se de praxe a qualificação das esposas
de trabalhadores rurais como ‘do lar’, assim como evidente a posição de privilégio dada ao
chefe da família no meio rural.”

            Segue ementa do referido julgado:
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APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.
DOCUMENTOS EM NOME DO CÔNJUGE DA REQUERENTE. VALIDADE. SÚMULA Nº
06 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Esta Turma de Uniformização já firmou entendimento no sentido de que “A certidão de
casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do
cônjuge constitui início razoável de prova da atividade rurícola.” (Súmula n° 6) –
entendimento este que reflete a jurisprudência dominante do STJ em casos da espécie.

2. Se na hipótese dos autos, a autora apresentou documentos em nome de seu cônjuge, nos
quais evidenciada sua condição de trabalhador rural, tais documentos também, em princípio,
lhe aproveitam, e são idôneos à comprovação da atividade rural em regime de economia
familiar. Este entendimento reflete a jurisprudência dominante do STJ.

3. Incidente provido.

A C Ó R D Ã O: “A Turma, por unanimidade, deu provimento ao pedido de uniformização, nos
termos do voto do Relator.”

(TNU - PEDILEF: 200370010061827, Relator: RENATO TONIASSO, Data de Julgamento:
14/03/2005)

 

Assim, entende-se que os documentos apresentados pela parte autora servem
como início de prova material para o exercício do labor rural.

A partir do conjunto probatório, devidamente corroborado pela prova
testemunhal, que se demonstrou uníssona e coesa, compreende-se que a autora exercia
atividades rurícolas junto a seu pais e, posteriormente, junto a seu esposo, em regime de
economia familiar.

Portanto, a autora apresentou documentos capazes de servirem como início de
prova material para comprovar o exercício do labor rural, que foi considerado como tempo de
serviço para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de
contribuição.

Ademais, o recorrente alega ausência de razoabilidade na prévia fixação de
astreinte, sem que antes seja intimada a autarquia previdenciária e conferida a oportunidade
de cumprir a obrigação de fazer espontaneamente.  Sustenta que a multa no montante fixado
acarretará o enriquecimento sem causa de apenas uns poucos segurados em detrimento de
todos os outros.  Alega que, na remota hipótese de manutenção das astreintes, deve ser
ordenada a redução de seu valor para R$ 50,00 (cinquenta reais), limitado a, no máximo, R$
1.000,00 (mil reais), quantia razoável e proporcional, principalmente em se tratando de
Fazenda Pública. Por fim, alega que o prazo previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91
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para cumprimetno da obrigação de pagar é de 45 dias e o previsto no art. 17 da Lei nº
10.259/2001 é de 60 dias, bem como ressalta que a decisão não mencionou se o prazo era em
dias úteis ou não, devendo prevalecer a primeira hipótese. Pede a reforma da sentença para (i)
aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 (quarenta e cinco) dias bem como que o prazo
seja contado em dias úteis; e ainda b) revogar as multas processuais previamente cominadas,
ante a ausência de máfé ou arbitrariedade da Autarquia Previdenciária; c) na remota hipótese
de manutenção das astreintes, seja determinada a REDUÇÃO de seus valores para o montante
adequado (e.g. R$ 50,00) por dia e, ainda, fixando-se o limite máximo (e.g. de R$ 500,00 -
quinhentos reais).

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida
ao réu na sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide
a partir do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Quanto ao valor da multa, mostra-se excessivo, tendo em vista (i) a sua
incidência diária, (ii) ser iniciada após uma única intimação para cumprimento da medida
antecipatória, bem como (iii) o valor máximo dos benefícios previdenciários, correspondendo
a multa diária a 8,19% desse valor.

Não faz sentido a pretensão de limitar o valor da multa a montante máximo, eis
que sua incidência diária garante a proporcionalidade entre o valor final e a gravidade de
eventual conduta omissiva do INSS.

Quanto ao prazo fixado na sentença (30 dias corridos), mostra-se razoável tendo
em vista que o prazo de 45 dias previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o
primeiro pagamento do benefício concedido administrativamente e o prazo de 60 dias
previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001 é para o pagamento do valor da condenação
(parcelas vencidas), mediante requisição de pagamento, quando não for o caso de expedição
de precatório. Trata-se de prazo judicial e não processual, sendo a contagem em dias corridos.
Isso porque a contagem em dias úteis determinada no art. 219 do CPC aplica-se somente aos
prazos processuais, a teor do parágrafo único do mesmo artigo.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS para reduzir para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos
quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000754805v2 e do código CRC f59bde30. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004330-25.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NELZEDIR TIBURCIO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787869v2 e do código CRC 442bd405. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012241-28.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. RECURSO DO AUTOR E
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA
REFORMADA.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença condenou o INSS a “averbar o tempo de serviço rural referente aos períodos
de 27/05/1976 a 30/07/1982, 15/11/1984 a 31/03/2001 e 01/01/2005 a 30/05/2005 e a
conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/174.754.437-7 desde a data do
requerimento administrativo, em 13/06/2017.”.

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, a parte autora pretende obter a averbação do tempo rural a partir dos 10 anos
de idade. Alegou o que segue:

“[...] DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA COM RELAÇÃO AO TEMPO DE
SERVIÇO RURAL CONSIDERADO Analisando a sentença proferida, verifica-se que há erro
no cálculo do período rural do Recorrente, isso porque, o cálculo realizado na referida
decisão considerou o início das atividades rurais do Recorrente em 27/05/1976, quando na
verdade o início é 27/05/1972, ou seja, são quatros anos de diferença. Isto porque, conforme
exposto na inicial, o início das atividades rurais do Recorrente ocorreu em sua infância,
devendo ser considerado a partir do dia 27/05/1072, quando completou 10 anos de idade.
Com relação aos documentos, verifica-se que existem documentos juntados aos autos que
comprovam a atividade rural anterior a 1976, senão vejamos: HISTÓRICO ESCOLAR, consta
que o Recorrente concluiu o ensino fundamental em 22/12/1975, na escola E.U. CORREGO
DO MANTEIGA, mantida pela Prefeitura Municipal de Laranja da Terra/ES, portanto, é
possível verificar que em 22/12/1975 o Recorrente ainda residia e trabalhava na zona rural de
Sobreiro. Recibo De Receitas De Serviços Do Sindicato Dos Trabalhadores Rurais De Laranja
Da Terra, o que por si só comprova o exercício de atividades rurais do Recorrente no período
de 27/05/1974 a 31/07/1982, 18/11/1984 a 31/12/1997 e 03/01/1999 a 31/03/2001. Além dos
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documentos juntados, a prova testemunhal também comprovou o exercício de atividades rurais
na infância, devendo ser considerado, portanto, a data de início da atividade rural o dia
27/05/1972. Assim, se faz necessária a modificação da data incluída na sentença, para constar
o início das atividades rurais em 27/05/1972, modificando consequentemente o tempo total
para 34 anos, 8 meses e 20 dias. DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA
ATIVIDADE RURAL A PARTIR DE 10 ANOS Como é sabido, existe a possibilidade de
reconhecimento da atividade rural antes dos 14 anos de idade, sendo matéria inclusive
sumulada pelo TNU. Neste sentido, destaca-se jurisprudência do STJ:

[...] Além disso, no processo de nº 0002118-23.2006.4.03.6303, a TNU (Turma Nacional de
Uniformização), admitiu a contagem do tempo de trabalho de um segurado a partir dos 10
anos de idade, entendimento este que deve ser aplicado também ao caso em tela, tendo em
vista que o Recorrente, filho de lavrador, nascido e criado em área rural, trabalhou junto com
seu pai desde sua infância.

[...] Importante registrar que a proibição constitucional do trabalho infantil tem o objetivo de
proteger o menor, mas não pode ser utilizada em prejuízo do Recorrente, no momento de sua
aposentadoria. Isto porque, o artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, tem caráter
protecionista, que tem como objetivo restringir o trabalho infantil, não podendo servir, porém,
de restrição aos direitos do trabalhador no que diz respeito à contagem de tempo de serviço
para fins previdenciários.

[...] A matéria ainda se encontra se encontra sumulada em Enunciado do TNU: Súmula nº 5:
“A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de
julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.”
Diante de todo o exposto, não restam dúvidas da necessidade de se reconhecer o tempo
trabalhado também antes dos 12 anos de idade, devendo ser reconhecido o tempo a partir de
10 anos de idade, o que ora se requer. Por todo o exposto, não restam dúvidas da necessidade
de reforma da sentença, para sanar as contradições apontadas, considerando o termo inicial
do trabalho rural o dia 27/05/1972.”

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

“No caso concreto, mesmo o reconhecimento do tempo rural, SEM CONTRIBUIÇÃO, para
TODO o período acolhido pela r. Sentença (período de 27/05/1976 a 30/07/1982, 15/11/1984 a
31/03/2001 e 01/01/2005 a 30/05/2005), NÃO é motivo para autorizar a concessão do
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que há expresso impedimento
legal para tanto. Na forma do art. 55, § 2º da Lei 8.213/91, só o tempo rural sem contribuição
anterior à vigência da Lei de benefícios poderá ser utilizado para efeito de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição. A r. sentença computou período posterior à 1991,
ultimando a contagem em 05/2005, o que a toda evidência fere o texto legal. Retirando o
período rural sem contribuição posterior ao início da vigência da Lei 8.213/91, o autor não
não completa 35 anos de tempo de contribuição e não faz jus ao benefício concedido na
sentença objurgada. Dessa maneira, verifica-se que as provas materiais apresentadas NÃO
comprovam o exercício de atividade laborativa rural pela Parte Autora no período pretendido
e acolhido, indevidamente, na r. Sentença.
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[...] DA MULTA IMPOSTA - NÃO JUSTIFICATIVA DE PENALIDADE SE A AUTARQUIA
SEQUER FOI INTIMADA E NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA Com efeito, a sentença deve
ser reformada também no que tange à multa fixada. O Juízo antecipou os efeitos da tutela para
determinar ao INSS o restabelecimento do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
multa de 100,00 reais por dia de atraso. Em primeiro lugar, salta aos olhos a ausência de
razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a Autarquia
Previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente. A cominação de multa no corpo da sentença conduz à presunção de que a
Autarquia, ordinariamente, resiste ao cumprimento de decisões judiciais. Por ser ente da
Administração Pública, tem como dever atender as determinações do Poder Judiciário, o
fazendo, entretanto, dentro das limitações materiais e orçamentárias a ela impostas, o que
deve ser considerado pelo juiz ao fixar prazos para atendimento. A Autarquia Previdência,
reiterese, convive com a falta de recursos materiais e humanos para um procedimento mais
célere. De certo, apenas nas hipóteses excepcionais de resistência comprovada é que seria
cabível a fixação da multa diária. A imposição do pagamento da astreinte exige uma situação
em que fique comprovada a má-fé, o que não costumar ser o caso da Administração Pública.

[...] Neste diapasão, é de se requerer seja reformada a r. Sentença no sentido de afastar a
multa cominada, eis que, como demonstrado, não houve resistência da Autarquia que
justifique sua fixação, ou, assim não entendendo, a redução da diária com a fixação de um
limite dentro da razoabilidade.”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a:

averbar como tempo de serviço rural dos períodos de 26/05/1972 a 30/07/1982,
14/11/1984 a 31/03/2001 e 31/12/2004 a 30/05/2005;

conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento
administrativo (NB 42/174.754.437-7, DER 13/06/2017)

pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

pagar indenização por perda do tempo útil, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Averbação do tempo de serviço rural

A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo proibida
a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). O início de prova
material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar (Súmula nº 34 da
Turma Nacional de Uniformização). 

Os seguintes documentos formam início de prova material de que a família do autor exercia
atividade rural:

ficha cadastral junto à Secretaria da Receita Federal, em que consta endereço do autor
em zona rural, emitida em 06/12/1993 (evento 1, RG3, fl. 2);
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conta de energia elétrica rural, competência 03/2018, em nome do autor (evento 1,
END4);

certidão de nascimento baseada em registro civil lavrado em 02/07/1962, em que consta
que o autor nasceu na zona rural, no lugar denominado Ribeirão Bom Jesus, Sobreiro,
Laranja da Terra/ES (evento 1, CERTNASC8);

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 09/03/1998, em que o autor
está qualificado com a profissão de lavrador (evento 1, CERTCAS10);

certidão de óbito com base em registro feito em 26/10/2000, em que consta a profissão
de lavradora da mãe do autor, Maria Luiza da Silva  (evento 1, OUT18, fl. 3);

certidão de casamento baseada em registro civil lavrado em 05/12/1960, em que consta
a profissão de lavrador do pai do autor, Sebastião Corrêa da Silva (evento 1, OUT18, fl.
4);

certidão negativa de dívida à Fazenda Pública Estadual em nome do espólio da mãe do
autor, qualificada como "lavradeira aposentada" (evento 1, OUT18, fl. 10);

escritura pública de cessão onerosa de meação terreno rural passada em 07/03/2001,
em favor do autor, qualificado como lavrador, com endereço em zona rural, e
outros (evento 1, OUT18, fls. 13-15);

certidão de registro de imóvel rural em nome do pai do autor, qualificado como
agricultor, com base em escritura pública de compra e venda lavrada em 17/07/1972
(evento 1, OUT18, fl. 19);

certificado de cadastro de imóvel rural junto à Receita Federal, Sítio Corrêa, em nome
do pai do autor, competências 1990-1992 (evento 1, OUT19, fl. 5);

recibos de entrega de declaração do ITR, Sítio Corrêa, em nome do pai do autor,
exercícios 1999-2000 (evento 1, OUT19, fls. 6-7);

notificação do ITR, Sítio Corrêa, em nome do pai do autor, exercício 1989 (evento 1,
OUT19, fl. 8);

certificado de cadastro de imóvel rural junto ao Ministério da Reformar e do
Desenvolvimento Agrário, Sítio Corrêa, em nome do pai do autor, exercício 1988
(evento 1, OUT19, fl. 8);

certidão de nascimento baseada em registro civil lavrado em 04/09/2000, em que consta
a profissão de lavrador do autor (evento 5, PROCADM1, fl. 6);

escritura pública de compra e venda de imóvel rural em favor do pai do autor,
qualificado como agricultor, lavrada em 17/07/1972 (evento 5, PROCADM1, fls. 57-
60);
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escritura pública de compra e venda de imóvel rural em favor do autor, qualificado
como lavrador, lavrada em 23/01/2006 (evento 5, PROCADM1, fls. 83-84);

CCIR, emissão 2015-2016 - Sítio Córrego do Manteiga, com área equivalente a 0,9940
módulos fiscais, em nome do autor (evento 5, PROCADM1, fl. 86);

Foi produzida prova testemunhal. Segue o teor dos depoimentos:

1ª testemunha – Joadir Lourenço Marques

Mora há dois a três quilômetros de distância do autor; conhece o autor desde quando nasceu,
eram vizinhos; quando o depoente tinha oito anos, saiu por um tempo da região, mas voltou; o
depoente mora próximo a um córrego e  o autor próximo a outro; depoente trabalhou junto
com o autor na roça desde quando eram crianças e tinham entre quatorze a vinte anos de
idade; depoente também estudou junto com o autor no primário; o horário era na parte da
manhã, depois disso iam trabalhar na roça; depoente afirma que até hoje o autor precisa
trabalhar na roça; na roça os produtos era diversificado, cultivavam milho, feijão, café,
banana, arroz; na região a produção é bem diversificada; o pai do autor se chama Sebastião
Correa Silva; na roça tinha vaca, sendo três a quatro para produção de leite; na roça não
tinha máquinas para auxiliar o serviço com leite e com café, não tinha trator para ajudar e
era tudo na mão, o autor tem um irmão e uma irmã; tinha outra família que trabalhava na
terra do pai do autor; depoente sempre viveu na roça, mas agora está trabalhando na
Assembleia; autor não trabalhou na cidade; depoente saiu agora da roça para trabalhar na
Assembleia; do tempo que o depoente morou na zona rural, o autor sempre trabalhou na roça,
mas uma época foi funcionário da Prefeitura na parte da manhã e depois voltava para a
roça, trabalhava fazendo entrega de merendas nas escolas, não como motorista, auxiliava a
entrega, o trabalho na Prefeitura era sempre de manhã e de forma contínua; depoente
desconhece outro trabalho realizado pelo autor; autor mora em uma propriedade de tamanho
médio, mas pode falar que é pequena, produzia café, milho, arroz, feijão e banana; a produção
era pequena, era para manter a família, média de café de vinte a trinta sacas; toda a família
retirava o sustento da roça, vendia o café para o Dr. Américo, também verdura e banana e
para os atravessadores que não se lembra, mas tem certeza que o café era comprado pelo Dr.
Américo, o filho do depoente já chegou a comprar café da propriedade onde autor mora; hoje
o autor continua trabalhando na roça, mas não na Prefeitura, saiu tem tempo; toda a vida
do autor foi na roça, por um período trabalhou na roça e Prefeitura, mas não foi período
longo; autor é um trabalhador rural; o sustento da família era retirado da propriedade, o
salário como funcionário da Prefeitura era baixo.

2ª testemunha – Jorge Martins

Depoente conhece o autor, pois moram na mesma região, conhece desde criança, é mais velho
que o autor; o autor trabalha na propriedade do seu pai Sebastião Correa Silva, as atividades
da roça eram realizadas pelo autor e seu pai, só pela família; autor estudava no horário de
manhã até por volta de 13h, depois ia trabalhar na roça; na época as crianças iam com sete
anos de idade trabalhar na roça, autor também foi nessa idade; na roça era cultivado leite,
café, sendo o básico para a despesa, era uma propriedade pequena; a produção de café varia
de ano em ano, na época boa dava umas cinquentas sacas de café, uma vez chegaram a
plantar banana, mas não deu muito certo; na roça não se usavam máquinas, era apenas
enxada, não tinha caminhão na propriedade, tinha capinadeira arrastada por animal;
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depoente conhece o irmão do autor e também trabalha na roça, não sabe se o irmão do autor
se aposentou, já saiu da roça; conhece o autor pelo apelido de “Chiquinho”; uma vez o autor
foi para Itarana na casa de parentes e trabalhou por um tempo, mas voltou logo para a
roça; depoente vê o autor de vez em quando na roça quando vai fazer algum negócio e quando
passa para ir no Sobreiro fazer alguma coisa vê o autor na estrada; a produção é pequena, na
propriedade era plantada várias coisas, tinha café, milho, feijão, arroz; quando plantava
feijão tirava para sustento e não sabia o que fazia com o resto, o milho também era para
sustento e também para galinha e porco; às vezes a sobra era vendida; o trabalho era mesmo
para sobreviver; autor trabalhou por um tempo na Prefeitura de Laranja da Terra, mas
depoente não sabe quanto tempo durou esse trabalho, foi por um tempo na faixa
aproximadamente de quatro anos; depoente acredita que a renda da roça era mais do que o
autor ganhava como funcionário da Prefeitura, pois era pouca coisa; a produção na roça é
retirada para despesa e vende o resto, geralmente vendia a sobra.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor na propriedade do
próprio pai na localidade de Sobreiro, em Laranja da Terra/ES, desde a infância, bem como de
atividade urbana em Itarana/ES e na Prefeitura de Laranja da Terra/ES. Afirmaram que o
trabalho na prefeitura era realizado em meio expediente, apenas pela manhã; à tarde, o autor
trabalharia na roça.

A esposa do autor, Ermelinda Westphal da Silva, recebeu salário maternidade e auxílio-
doença, na condição de segurada especial/trabalhadora rural, nos períodos de 09/08/2000 a
06/12/2000 e 17/07/2005 a 17/09/2005, respectivamente (evento 4, CONT2, fls. 6-7).

Anotações constantes do CNIS indicam que o autor possuiu vínculo de emprego com a
Indústria e Comércio de Madeira Santa Terezinha Ltda. no período de 01/08/1982 a
14/11/1984 (evento 4, CONT2, fl. 9). Após, ele passou a receber  o benefício do auxílio-
acidente (evento 4, CONT2, fl. 2). Indicam, ainda, que o autor manteve vários vínculos
empregatícios com o Município de Laranja da Terra, de abril/2001 a dezembro/2016,
intercalados com curtos períodos de registro formal de emprego:

[...] A distância entre a região onde se situa a propriedade da família do autor (Sobreiro) e a
sede da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra é de cerca de 15 quilômetros, o que
torna verossímil a alegação do autor de que teria voltado a trabalhar na roça no período
compreendido entre o fim do primeiro - em 31/12/2004 - e o início do segundo - 01/06/2005 -
vínculos mantidos com a prefeitura, bem como das testemunhas de que o autor não teria se
afastado totalmente do campo no tempo em que trabalhou na prefeitura:

[...] Conforme redação original do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91, a partir dos 14 anos de
idade os filhos de segurados especiais também se qualificavam como segurados especiais.
Essa era a idade mínima prevista em lei para qualificar o segurado especial. A jurisprudência,
porém, admite averbação de tempo de serviço rural a partir dos 12 anos de idade, conforme
Súmula nº 5 da Turma Nacional de Uniformização: “A prestação de serviço rural por menor
de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada,
pode ser reconhecida para fins previdenciários”. Contudo, o reconhecimento da qualidade de
segurado especial a partir de tão tenra idade exige comprovação consistente de efetiva e
relevante colaboração do menor na atividade rural familiar. Afinal, o regime de economia
familiar pressupõe que o trabalho de cada um dos membros da família seja indispensável à
própria subsistência (redação original do art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Somente integram
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o regime de economia familiar e se qualificam como segurados especiais os membros da
família cujo trabalho seja indispensável para o sucesso da atividade rural. Presume-se que a
colaboração de uma criança com 12 doze anos de idade na atividade rural não tenha
expressividade para torná-la indispensável. Essa presunção é relativa, admite prova em
contrário, mas as testemunhas ouvidas não prestaram informações relevantes para
caracterizar a relevância e indispensabilidade da colaboração do autor aos 12 anos de idade.
Por isso, reconheço tempo de serviço rural somente a partir dos 14 anos de idade do autor, ou
seja, a partir de 27/05/1976.

Considero provado que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar,
nos períodos de 27/05/1976 a 30/07/1982, 15/11/1984 a 31/03/2001 e 01/01/2005 a
30/05/2005.

O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem de tempo
de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo que esse
tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a
ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.

Aposentadoria por tempo de contribuição

O INSS apurou 17 anos, 6 meses e 28 dias de tempo de contribuição (evento 5, PROCADM1,
fl. 92). Somando o tempo de serviço rural referente aos os períodos de 27/05/1976 a
30/07/1982, 15/11/1984 a 31/03/2001 e 01/01/2005 a 30/05/2005, o autor completa 40 anos, 6
meses e 18 dias de tempo de contribuição, superando o mínimo de 35 anos de tempo de
contribuição para se aposentar:

[...] Dano moral

O autor alegou que "o dano moral decorre do indeferimento do benefício e a ausência dos
pagamentos devidos ao Requerente, causando a este, conforme dito, sensação de impotência,
privação do uso de suas finanças, dentre outros sentimentos que desgastaram sua saúde física
e psicológica. Frise-se que o benefício não concedido implica na privação de verba de caráter
alimentar, sendo essencial à subsistência do Requerente"

Considera-se dano moral qualquer dor, sofrimento ou angústia que, fugindo à normalidade do
dia-a-dia do homem médio, interfira intensamente no seu equilíbrio psíquico. 

A recusa do INSS em conceder o benefício previdenciário a quem está privado de plenas
condições para exercer atividade remunerada acarreta constrangimento e angústia para o
segurado, em razão da presumível impossibilidade de satisfazer as necessidades vitais básicas.
Sem poder trabalhar e sem contar com o amparo previdenciário, é verossímil que
o autor tenha passado a depender da assistência de parentes para poder sobreviver, fato que
caracteriza situação de constrangimento, e não mero aborrecimento. Trata-se de dano moral
puro, que dispensa comprovação. Essa, contudo, não é a hipótese sub judice, em que o autor
vem recebendo o benefício do auxílio-acidente desde 15/11/1984 (evento 4, CONT2, fl. 2) e
auferiu remuneração da prefeitura durante mais de 15 anos, quase que ininterruptamente, de
abril /2001 a dezembro/2016 (evento 4, CONT2, fls. 10-15).
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A recusa do INSS em conceder o benefício previdenciário, por outro lado, baseou-se em
análise técnica realizada pelo setor responsável da autarquia (evento 5, PROCADM1, fls. 91-
92 e 96-97). O INSS obedeceu ao devido processo legal no âmbito administrativo. 

Desse modo, nada houve na conduta da autarquia previdenciária que possa ser considerado
motivo apto a ensejar reparação por dano moral no caso concreto.

Indenização por perda do tempo útil

O autor também requereu indenização por perda do tempo útil. Alegou que inúmeras vezes
saiu da sua rotina e perdeu seu tempo livre para tentar solucionar em vão o problema criado
pelo requerido.

Dos autos só se pode inferir que o tempo que o autor despendeu foi aquele empenhado no
comparecimento à agência da previdência social a fim de cumprir exigências, conforme cartas
expedidas em 12/07/2017 e 09/08/2017 (evento 5, PROCADM1, fls. 11 e 81), bem como para
realizar entrevista administrativa, em 13/07/2017 (evento 5, PROCADM1, fls. 79-80).

O autor não perdeu tempo, porque o INSS, que havia apurado apenas 2 anos, 3 meses e 14
dias (fl. 87), com base na documentação exibida, elevou o tempo de contribuição para 17
anos, 6 meses e 28 dias (fl. 91). 

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu a averbar o tempo
de serviço rural referente aos períodos de 27/05/1976 a 30/07/1982, 15/11/1984 a 31/03/2001
e 01/01/2005 a 30/05/2005 e a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição NB
42/174.754.437-7 desde a data do requerimento administrativo, em 13/06/2017.

Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os valores deverão ser corrigidos com correção
monetária desde a data em que eram devidos, aplicando-se para isso o IPCA-E, e com juros de
mora a partir da citação, sendo esses (os juros) calculados em conformidade com os índices
oficiais da poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 11.960/2009), de acordo com a decisão proferida pelo STF nos autos do RE
870947 (em 20/09/2017), decidindo a questão em sede de repercussão geral. Em não sendo
definido,até o trânsito em julgado, a modulação dos efeitos da decisão, ou sendo fixado
momento posterior ao da presente demanda, os juros moratórios e a correção monetária
devem ser calculados com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de
poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.

O somatório das prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, acrescido de 12
prestações vincendas, fica limitado a 60 salários mínimos. Se aquele somatório tiver atingido
60 salários mínimos, a acumulação de novas parcelas a esse montante inicialmente definido
somente se dará em relação às prestações que se vencerem a partir de um ano a contar da
data do ajuizamento (TRF4, IRDR 5033207-91.2016.4.04.0000, Rel. Maria de Fátima Freitas
Labarrère, acórdão publicado em 04/05/2017).
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Considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme
art. 43 da Lei nº 9.099/95, o INSS deverá implantar em 45 dias o benefício previdenciário,
observando os seguintes parâmetros:

[...] Arbitro multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com
base no art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia seguinte ao término
do prazo assinalado para cumprimento pela APSADJ.”

VOTO

Recurso do Autor

Labor Rural a partir dos 10 anos

O autor nasceu em 27/5/62.

Pretende o recorrente o reconhecimento do trabalho rural a partir dos 10 anos de idade, até os
14 anos de idade, pois o juízo a quo somente averbou o período após os 14 anos completos do
autor.

O embasamento legal da Súmula nº 5 da TNU para fixação do limite de idade para o trabalho
a partir dos 12 anos fundamenta-se na Constituição de 1967. Revendo o julgado precedente à
súmula, nota-se que restou assim ementado: 

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO RURAL. MENOR. IMPOSIÇÃO DE
IDADE MÍNIMA. NORMA CONSTITUCIONAL PROTECIONISTA. I – Inaplicável, in casu, a
vedação imposta pelo art. 11, inc. VII, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, face ao
princípio da irretroatividade das normas. II - O direito ao reconhecimento do trabalho rural
prestado pelo Recorrente aos doze anos de idade verificou-se a partir do irrompimento da
CF/67, não podendo, assim, lei infraconstitucional posterior disciplinadora do assunto,
modificar essa situação, sob pena de afronta ao direito adquirido, dogma do Estado de
Direito Democrático. III – A limitação da idade para o trabalho é imposta em benefício do
menor e, não, em seu prejuízo. IV - Recurso conhecido e provido. (Processo:
2002.70.00.005085-3; Relator: Francisco Barros Dias; julgado em 25/03/2003)

Contra legem agiria este Relator caso reconhecesse o trabalho rural do autor antes dos 12
anos de idade.

Para além disso, entendo que a eficácia protetiva aos menores de 18 anos é suficientemente
provida em face do reconhecimento do trabalho dos 12 aos 18 anos, que já é procedido
independentemente do recolhimento de contribuições, num sistema previdenciário que se
supõe ser contributivo.
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A prova testemunhal descrita na sentença é suficiente para demonstrar que o autor, aos 12
anos, já estava inserido no trabalho rural juntamente com seu pai.

Assim, somente averbo como tempo de atividade rural o período de 27/05/1974 a
26/05/1976.

Recurso do Réu

Período de Labor Rural após a lei 8.213/1991

O tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de contribuição, nos
termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado: (...) § 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de
início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das
contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o
Regulamento.

Ou seja, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser computado
para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo, contudo, ser utilizado
para cobrir a carência exigida para este tipo de aposentadoria.

Além disso, não é exigível o recolhimento de contribuições previdenciárias para averbação do
tempo de serviço rural prestado anteriormente à vigência da Lei 8.213/91, para fins de
aposentadoria urbana pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

Já o tempo rural exercido em regime de economia familiar, posterior a vigência da Lei nº
8.213/1991, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário o
recolhimento de contribuições previdenciárias.

Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: a) o período de tempo de serviço em que a
autora foi empregada rural de pessoa física foi reconhecido para efeitos de carência; b)
porém, após 31/10/1991, a insurgente passou a atuar como boia-fria sem registro em CTPS.
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Assim, nessa condição, é necessário o recolhimento das contribuições previdenciárias
correspondentes; c) o cômputo do tempo de serviço prestado na atividade rural posterior à
vigência da Lei 8.213/1991, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo
de serviço/contribuição, fica condicionado ao pagamento das contribuições previdenciárias;
e d) os períodos de labor rural registrado em CTPS posteriores a 31/10/1991 também foram
devidamente reconhecidos.

2. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para formar seu convencimento é apta, por
si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto,
aplicando-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que, para fins de concessão
de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de atividade rural
referente a períodos posteriores à edição da Lei 8.213/1991, faz-se necessário o recolhimento
de contribuições previdenciárias. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.537.424/SC, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2015; AgRg nos EDcl no REsp
1.465.931/RS, Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.12.2014.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1568296/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016)

Também a TRU da 4ª Região:

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO
ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DE 01.11.1991 PARA FINS DE
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO PROVIDO. 1. Em relação ao tempo de serviço rural
do segurado especial exercido a partir de 01.11.91 para fins de obtenção de aposentadoria
por tempo de serviço (que é um benefício de valor superior a um salário mínimo e não está
previsto no inciso I do art. 39 da Lei nº 8.213/91), o trabalhador pode computar esse tempo de
serviço para fins de contagem de tempo de serviço mesmo que pague extemporaneamente
suas contribuições, mas desde que as indenize consoante permissivo contido no art. 189 da
Instrução Normativa INSS/PRES nº 77/2015 e disciplina prevista no § 1º do art. 348 e nos §§
7º a 14 do art. 216 do Decreto nº 3.048/99 (mas não pode computar esse tempo de serviço
para fins de carência em atenção à vedação expressa contida no inciso II do art. 27 da Lei nº
8.213/91). 2. Considerando que o presente caso envolve pretensão de cômputo de tempo de
serviço rural de segurado especial exercido a partir de 01.11.91 para fins de contagem de
tempo de serviço para a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição (e não para
fins de carência), e tendo o acórdão recorrido dispensado a necessidade de indenização, o
pedido de uniformização do INSS é provido, determinando-se o retorno do feito à Turma
Recursal de origem para  adequação do julgado. ( 5000274-47.2012.4.04.7003, TURMA
REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora JACQUELINE MICHELS
BILHALVA, juntado aos autos em 21/09/2015)
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Assim, mesmo em sentença já sendo reconhecido como de labor rural, os períodos de
01/11/1991 a 31/03/2001 e 01/01/2005 a 30/05/2005 só podem ser computados caso haja a
indenização dos mesmos.

Da multa para cumprimento da medida antecipatória da tutela

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

CONCLUSÃO

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a
averbar como tempo de atividade rural o período de 27/05/1974 a 26/05/1976. Sem
condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS, para estabelecer que os períodos
de  01/11/1991 a 31/03/2001 e 01/01/2005 a 30/05/2005 (laborado como rural já na vigência
da Lei 8.213/91) só poderão ser computados para tempo de serviço de aposentadoria urbana
SE forem regularmente indenizados (ou seja: o tempo rural, embora reconhecido, para ser
contado como tempo de serviço deverá ser indenizado; o tempo anterior a 1/11/91 deve ser
contado independentemente de indenização; em ambos os casos, não podem ser contados para
suprir carência do benefício urbano). Sem condenação em honorários advocatícios e
custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55
da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do AUTOR e do INSS.
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RECURSO CÍVEL Nº 5012241-28.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do AUTOR e do INSS, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000757195v3 e do código CRC fad9d27c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001055-59.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO NASCIMENTO PERONI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
ATIVIDADE RURAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o INSS a “conceder ao
autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral (espécie 42), com
início em 11/07/2016 (DIB), ...”.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

“II. DAS RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA Com o devido respeito ao Juiz da causa, a
decisão a quo merece ser reformada, conforme passamos a demonstrar. A r. sentença deixou de
reconhecer o labor rural do recorrente de 08/06/1976 a 07/06/1978 e 01/02/1984 a
26/07/1985, isto é, dos 12 anos de idade até a véspera de completar 14 anos e do período
posterior ao primeiro vínculo urbano (01/03/1983 a 30/01/1984 – Evento 1, PROCADM6,
Pág. 7) até o dia anterior ao casamento, consignando o seguinte na parte que interessa ao
julgamento do feito:

[...] Cumpre salientar que a jurisprudência da TNU entende que “basta a apresentação de um
documento servível como início de prova material e que seja contemporâneo, não sendo
necessária a apresentação de documentos que abranjam todo o período pretendido, dada à
possibilidade de extensão no tempo da eficácia probatória da prova documental pela prova
testemunhal, que pode ter eficácia retrospectiva e prospectiva se o exame da prova
testemunhal o permitir” (PUJ 50078952620114047102, Rel. Juiz Fed. André Carvalho
Monteiro, DOU 31.05.2013). No mesmo sentido, dispõe o Enunciado nº 577, do STJ, in verbis:
“É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo
apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório”. In casu, o conjunto probatório trazido aos autos pelo recorrente – prova
documental, inclusive de seu pai (aposentado como lavrador – Evento 1, OUT7, Pág. 7), além
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da prova testemunhal – atesta sua qualidade de segurado especial rural nos períodos
desconsiderados (08/06/1976 a 07/06/1978 e 01/02/1984 a 26/07/1985). Na entrevista rural
(Evento 1, PROCADM6, Pág. 65/66), o autor disse que “Nasceu e se criou no mesmo córrego.
Que de 03/1983 a 01/1984 tentou trabalhar de carteira assinada, mas não deu certo e voltou
pra roça na mesma propriedade do pai. Que em 1991 se afastou definitivamente e trabalha até
a presente data de carteira assinada. Que em 1985 se casou e continuou a trabalhar na mesma
propriedade como meeiro [...]”.

Em audiência, o autor afirmou que nasceu no meio rural e desde criança trabalhava na
propriedade dos pais, no Córrego Santa Rosa, Distrito de Novo Brasil, Governador
Lindenberg/ES, cultivando principalmente café além de lavoura branca. Disse também que
trabalhou um período para a empresa Fernando Barcelos, em Vitória/ES, mas não se adaptou
e voltou para a propriedade dos pais, onde ficou até os 27 anos quando foi trabalhar de
motorista para a Viação Joana D’arc. Então, o período rural do pai anterior a 08/06/1978 (14
anos de idade), lhe aproveita, ou seja, é indício de que trabalhou na roça. Também o
casamento do autor celebrado em 27/07/1985 (Evento 1, PROCADM6, Pág. 20/21), constando
sua profissão como “lavrador”, é início de prova material válido e pode ser ampliado de
forma retroativa pois é indício de que já antes de se casar, era lavrador na propriedade do pai
(Evento 1, PROCADM6, Pág. 22/35), profissão da qual tirava seu sustento e o habilitou a
contrair matrimônio em 07/1985, sobretudo porque antes de 1985 só há um registro de vínculo
urbano no CNIS de curta duração (cerca de 11 meses). Aliado à prova documental, as
testemunhas foram unânimes ao confirmar que o autor desde tenra idade exerceu atividade
rural em regime de economia familiar na propriedade de seus pais, até quando veio para o
meio urbano trabalhar na empresa Viação Joana D’arc, como motorista. Assim, as provas
apresentadas pelo recorrente possuem aptidão para, juntamente com a prova testemunhal,
comprovar, satisfatoriamente, o exercício do labor rural também nos períodos compreendidos
entre 08/06/1976 a 07/06/1978 e 01/02/1984 a 26/07/1985.”

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

“2. DA HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS

A parte autora pretende o reconhecimento do seguinte lapso de tempo onde teria trabalhado
em condições prejudiciais à saúde: 20/07/1995 a 05/03/1997.

Para comprovar a atividade especial, foi colacionado aos autos o Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) de fls. 51/52, do documento 01, evento 07.

Em relação ao período citado, o PPP atesta a exposição ao fator de risco ruído de 84,1 dBA.

Logo, cabe enquadramento do referido período como especial, tendo em vista a exposição ao
fator de risco ruído acima dos limites de tolerância da época (80 dBA).

3. DO TRABALHO RURAL

A parte autora pretende o reconhecimento de período laborado no meio rural em regime de
economia familiar nos períodos de 08/06/1976 a 28/02/1983 e 01/02/1984 a 30/04/1991.
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Como se nota do pedido inicial, a parte autora requer o reconhecimento do exercício efetivo
de trabalho rural a partir dos 12 anos de idade.

Há muito a jurisprudência nacional estabeleceu a possibilidade de averbação do tempo
trabalhado entre os 12 e 14 anos. Matéria, inclusive, sumulada perante a Turma Nacional de
Uniformização:

Súmula nº 5. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins
previdenciários.

Gostaria apenas de destacar um ponto em particular da súmula em questão. A averbação do
tempo trabalhado em tão tenra idade é admitido desde que devidamente comprovado.

Faço essa ressalva pela própria natureza da atividade desempenhada. Não é segredo a
dificuldade da lida no campo. Serviço duro e de grande exigência física.

Também é de conhecimento geral que, décadas atrás, os indivíduos iniciavam o aprendizado
no campo muito cedo, até mesmo antes dos 10 anos.

Contudo, seria essa atividade um trabalho efetivo ou apenas um auxílio no campo, na medida
e com as limitações físicas impostas pela idade?

Este questionamento deve ser respondido pela parte autora na instrução. Não basta, pois,
alegar o trabalho no campo a partir dos 12 anos, faz-se imprescindível uma demonstração
mais concreta da participação efetiva e indispensável do menor no labor.

Sem essa comprovação, muito embora seja natural o reconhecimento da presença do menor no
campo, a averbação do tempo como trabalho efetivo, para fins previdenciários, restará
prejudicada.

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com
base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91,
confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça:

A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

A demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova documental,
a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.

Para esse fim, a parte autora juntou os seguintes documentos; Certidão de Casamento do
autor, contraído em 27/07/1985, constando a sua profissão como lavrador; Fichas de
Matrícula Escolar em nome do autor informando que seu pai era lavrador em 1978 e 1980;
Registro e Certidão do imóvel rural adquirido em 1976 pelos pais do autor; Certificado de
Cadastro de imóvel rural em nome do pai do autor na competência de 1978, qualificando ele
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como trabalhador rural; Certidão de Casamento dos genitores do autor onde consta o seu pai
como lavrador (1953); Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em nome do pai do
autor indicando sua profissão como lavrador, com admissão em 1996.

Cumpre salientar que, a jurisprudência pátria admite a comprovação das atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar por intermédio de documentos em nome dos
pais, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos trabalhadores do campo para
comprovar o trabalho rural exercido.

[...] Com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas.

Pois bem.

A prova testemunhal não deixou qualquer dúvida sobre o efetivo exercício de atividade rural
em regime de economia familiar na condição de proprietários de imóvel rural.

As testemunhas demonstraram grande conhecimento sobre a vida laboral da parte autora,
atestando o efetivo exercício do trabalho rural pelos membros de toda família, sem a
contratação de empregados ou obtenção de renda fora do meio rural.

Cumpre mencionar a existência de documento que demonstra que o pai do autor já exercia a
atividade rural desde 1953, conforme se observa na certidão de casamento.

Existe também nos autos registro de imóvel rural em nome do genitor do autor, salientando
que nesse documento ele está qualificado como lavrador.

A qualificação do pai do autor como lavrador também encontra-se inserida nas fichas de
matrícula dos anos de 1978 e 1980.

Tal documentação, corroborada com a prova oral colhida em audiência, mostra-se suficiente
para atestar o labor rural desempenhado antes do vínculo de emprego constante em sua CTPS
(01/03/1983 a 30/01/1984).  

Quanto ao período posterior a esse vínculo de natureza urbana,  é necessária a apresentação
de outro documento que demonstre o retorno do autor ao meio rural.

Tal necessidade é suprida pela certidão de casamento do autor celebrado em 27/07/1985, onde
consta sua qualificação como lavrador.

Os cadastros de imóvel rural e comprovante de ITR apresentados também comprovam que a
propriedade rural continuou com a família do autor ao longo do período em questão e a prova
testemunhal mostrou-se suficiente para demonstrar que o demandante continuou exercendo
suas atividades no imóvel do pai após o casamento. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 253



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 412/552

5001055-59.2019.4.02.5005 500000756196 .V4 JESXGBB51459© JES7027

Deste modo, considerando a inexistência de vínculos empregatícios da parte autora em sua
CTPS ou Cadastro Nacional de Informações Sociais no período alegado, bem como diante da
existência de documentos aptos a atestarem o labor campesino desempenhado pela família no
referido interregno, complementados pela prova oral produzida, conclui-se que a averbação
do trabalho rural deve ser concedida, porém, com restrições.

Não se vislumbra dos autos prova suficientemente precisa quanto ao início efetivo do trabalho.

Como dito alhures, o período de trabalho rural nessa faixa etária pode ser averbado para fins
previdenciários, porém, considerando as exigências físicas da atividade, a prova processual
deve ser ainda mais profunda no mérito, para eliminar dúvidas sobre se a atividade, na
realidade, não constituiu um mero auxílio familiar na lavoura.

Nesta toada, as provas apontam para o mero auxílio e não para o trabalho efetivo.

Sendo assim, reconheço a atividade desempenhada na qualidade de segurado especial nos
períodos de 08/06/1978 (14 anos de idade) a 28/02/1983 e 27/07/1985 (Certidão de
Casamento) a 30/04/1991.

3. DA CONTAGEM DO TEMPO ESPECIAL/CONTRIBUIÇÃO

Do exposto até o momento, verifica-se que a parte autora laborou em condições especiais no
seguinte período: 20/07/1995 a 05/03/1997.

Implementada a conversão, multiplicando o tempo de trabalho especial pelo fator 1,40 (art. 70
do Dec. nº 3.048/99), sendo o autor do sexo masculino, conclui-se que ao tempo laboral
comum deverá ser acrescido 07 meses e 24 dias.

Com relação ao tempo laborado no meio rural em regime de economia familiar, nesta sentença
averbaram-se os seguintes períodos: 08/06/1978 a 28/02/1983 e 27/07/1985 a 30/04/1991.

Em sede administrativa, apurou-se o tempo contributivo de 25 anos, 03 meses e 26 dias.
Somando este com o acréscimo apurado e com o período rural averbado, tem-se que o tempo
de contribuição total da parte autora é de 36 anos, 05 meses e 15 dias.

Portanto, a parte autora alcançou o montante de 35 anos de tempo de serviço necessário para
a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral.

4. DO DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição integral (espécie 42), com início em 11/07/2016 (DIB), e início do
pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença. JULGO EXTINTO O PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Estatuto Processual Civil.

RECONHEÇO o tempo trabalhado em condições prejudiciais à saúde no período
de 20/07/1995 a 05/03/1997.
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RECONHEÇO, para fins previdenciários, o tempo trabalhado pelo demandante no meio
rural, em regime de economia familiar nos períodos de 08/06/1978 a 28/02/1983 e 27/07/1985
a 30/04/1991.

...”

VOTO

Período Rural de 08/06/1976 a 07/06/1978 e 01/02/1984 a 26/07/1985

Conforme já dito pelo juízo a quo, há, a título de início de prova material, a certidão de
Casamento do autor (27/07/1985), constando a sua profissão como lavrador; Fichas de
Matrícula Escolar em nome do autor informando que seu pai era lavrador em 1978 e 1980;
Registro e Certidão do imóvel rural adquirido em 1976 pelos pais do autor; Certificado de
Cadastro de imóvel rural em nome do pai do autor na competência de 1978, qualificando ele
como trabalhador rural; Certidão de Casamento dos genitores do autor onde consta o seu pai
como lavrador (1953);  e Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em nome do pai do
autor indicando sua profissão como lavrador, com admissão em 1996.

Há, destarte, início de prova material. 

A sentença também afirmou que  “A prova testemunhal não deixou qualquer dúvida sobre o
efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar na condição de
proprietários de imóvel rural." 

Nesse contexto, é certo que as provas materiais e as testemunhais produzidas na AIJ deixam
claro o labor rural do autor desde a mocidade no campo, sendo permitido o cômputo do labor
rural desde os 12 anos, permitido conforme a Súmula 5 da TNU (“A prestação de serviço
rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.”).

O vínculo urbano constante na CTPS do autor vai até 30/01/1984, e, conforme também
apontam as provas, logo após ele voltou para o meio rural, tanto que em sua certidão de
casamento, datada de 1985, sua profissão é “lavrador”.

Dessa forma, restou comprovado o labor rural entre 08/06/1976 a 07/06/1978 e
01/02/1984 a 26/07/1985.

CONCLUSÃO
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DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a averbar como
tempo de atividade rural os períodos de: 08/06/1976 a 07/06/1978 e 01/02/1984 a
26/07/1985 e fazer as respectivas mudanças no benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição já concedido em sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000756196v4 e do código CRC d6bd70ce. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001055-59.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO NASCIMENTO PERONI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000756197v3 e do código CRC 59fce740. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001813-69.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IDELCIO CESARIO DE MOURA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODO
LABORADO COMO SEGURADO ESPECIAL. 

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural).

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

“[...]   Como se observa, pela fundamentação adotada na Sentença de evento 53, está presente
nos autos prova testemunhal robusta o suficiente para embasar a existência destes períodos de
labor rurícola, porém a única prova contemporânea presente nos autos que os comprovaria é
a certidão de nascimento do filho do ator, datada de 1982 e que traz no seu bojo a profissão da
parte autora como lavrador ou seja, seria a única prova contemporânea ao fatos e apenas ao
labor prestado entre 01/10/1978 a 30/06/1983.

Ocorre que o entendimento adotado pelo Douto Juízo de primeiro grau não se coaduna com a
legislação e a jurisprudência atinente ao tema, em especial aquelas emanadas do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.

Desta maneira se conclui visto que, em se tratando de labor rural, o início de prova material
não necessita abranger todo o período cujo reconhecimento é postulado, sendo a certidão de
casamento, registrada em 1980, bem como a certidão de nascimento do seu filho, registrada
em 1982, ambas trazendo a informação de que o requerente se encontrava residindo em zona
rural afastada de qualquer centro urbano, não apenas abrangem o período de labor rural
reconhecido na sentença, mas também os demais ora pleiteado.

[...]

Havendo início de prova material contemporânea a TODOS os períodos de labor indicados,
bem como a existência de provas materiais extemporâneas porém lídimas para a comprovação
do direito autoral, aplica-se ao caso as determinações presentes no Recurso Especial
Repetitivo nº 1.348.633/SP, julgado pelo E. STJ, no qual restou decidido que os documentos
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produzidos na época em que foram realizados o labor rural, caracterizam-se como início de
prova material suficiente quanto aos períodos anteriores ou posteriores a sua confecção, desde
que amparados por provas testemunhais convincentes, surgindo deste julgamento inclusive a
Súmula nº 85, in verbis: Súmula nº85: É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior
ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório.

Portanto, a única conclusão possível é pela existência de início de prova material
contemporânea a todo o período que se visa o reconhecimento, mesmo que prestados de
maneira descontínua, ante a ampliação da sua força probatória advinda da prova testemunhal
presente no evento 41.

Isto posto, caso haja a perpetuação da sentença, infligir-se-á antagonismo aos preceitos
jurisprudenciais exalados pelo Benemérito STJ, inclusive decididos em sede de Repercussão
Geral, não sendo possível então, diante do reconhecimento do período de labor entre
01/10/1978 e 30/06/1983, alegar a inexistência de labor rural entre 1972 até agosto de 1978 e
de março de 1986 até 1988, uma vez que se baseiam no mesmo início de prova material,
provas extemporâneas e testemunhais.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, a fim de se reconhecer a existência de início
de prova material contemporâneo aos períodos de 1972 até agosto de 1978 e de março de
1986 até 1988, ainda que de maneira descontínua, quais sejam a certidão de casamento e
nascimento do filho, prestando homenagem a todas as jurisprudências do Insigne STJ ora
demonstradas. [...]”.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... Tempo de atividade rural

Para comprovar exercício de atividade rural, a parte autora juntou aos autos documentos,
dentre os quais podem ser aceitos como início de prova material os seguintes: certidão de
nascimento de filho em 26/08/1982, em que consta a profissão de lavrador do autor (evento 1,
OUT10).

Na certidão de casamento ocorrido em 26/04/1980 não consta a profissão do autor (evento 1,
OUT9).

Os documentos são suficientes para formar início de prova material. De acordo com a Súmula
nº 14 da TNU, “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início
de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

O início de prova material precisa ser complementado por prova testemunhal. É a prova
testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a cognição
em torno dos fatos pertinentes ao trabalho da parte autora na roça.

Foi realizada Justificação Administrativa, oportunidade na qual foram colhidos os
depoimentos de três testemunhas (evento 41), os quais não foram contraditórios ao acervo
probatório, tendo sido convincentes quanto ao efetivo trabalho do autor no meio rural na
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condição de meeiro ou diarista. As testemunhas disseram que o autor saiu da roça por algum
período.

Na CTPS do autor constam dois vínculos empregatícios em Belo Horizonte próximos ao
período em que o autor pleiteia a averbação: 01/09/1978 a 30/09/1978 e de 01/07/1983 a
17/02/1986 (evento 1, CTPS7).

Considerando que o único documento apto a servir como início de prova material do autor foi
lavrado em 1982, entendo que o autor faz jus à averbação de atividade rural no período entre
os dois vínculos empregatícios de natureza urbana: de 01/10/1978 a 30/06/1983.

Considero provado que a parte autora exerceu atividade rural, em regime de economia
familiar, no período de 01/10/1978 a 30/06/1983.

O autor tem direito à averbação do tempo de serviço rural para efeito de contagem de tempo
de contribuição, independentemente do recolhimento de contribuições. Ressalvo que esse
tempo não pode ser considerado para efeito de carência. Aplica-se o art. 55, § 2º, da Lei nº
8.213/91: “O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de
vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a
ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento”.

O INSS apurou 25 anos, 10 meses e 8 dias dias de tempo de contribuição (evento 1,
OUT8). Somando o tempo de serviço rural referente ao período de 01/10/1978 a 30/06/1983, o
autor não completou tempo de contribuição necessário para se aposentar, totalizando 30 anos
7 meses e 8 dias.

O autor, portanto, ainda não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por tempo de
contribuição, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos
do art. 487, inciso I do CPC/2015.

 

VOTO

O autor nasceu em 13/03/1956.

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de período laborado como segurado especial
(trabalhador rural). O requerimento administrativo foi realizado em 02/02/2018.
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O tempo rural que se pretende averbar deu-se nos seguintes períodos: de 1972 até agosto de
1978, outubro de 1978 até julho de 1983, e de março de 1986 até 1988. 

A sentença reconheceu o  período de 01/10/1978 a 30/06/1983.

O autor apresentou um único documento capaz de servir como início de prova material, qual
seja a certidão de nascimento de seu filho no ano de 1980.

O autor apresentou, também, declaração por escrita do Sr. Cesar Romero e Silva que afirmou
que o autor exerceu a função de meeiro em sua propriedade nos períodos de 1972 a agosto de
1978, de outubro de 1978 a julho de 1983 e de março de 1986 a 1988. Ocorre que a referida
declaração não é capaz de servir como início de prova material, sendo equivalente a prova
testemunhal.

Registre-se que o autor teve vínculos urbanos de 1/9/78 a 30/9/78, de 1/7/83 a 12/2/86, de
1/11/91 a 27/6/95; de 2/1/96 a 2/9/99; de 5/4/02 a 31/7/03; e a partir de 1/8/2003. 

Como o autor alega que seu trabalho rural foi descontínuo, intercalado com vínculos urbanos,
deveria apresentar início de prova material para cada período, o que não ocorreu.

Por esse motivo, o único período em que se comprovou o exercício de atividade rural em
regime de economia, na qualidade de segurado especial, foi o período de 01/10/1978 a
30/06/1983, que foi explicitamente reconhecido na sentença.

Não há, destarte, razão para reformar a sentença; a única exceção é que embora o pedido de
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição tenha sido julgado improcedente, por
se ter reconhecido o trabalho rural de 01/10/1978 a 30/06/1983, tal período deverá ser
averbado pelo réu.

Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora apenas para determinar ao réu
que averbe o período de trabalho rural de 01/10/1978 a 30/06/1983. Sem honorários e sem
custas.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000758833v4 e do código CRC 22b02455. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001813-69.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: IDELCIO CESARIO DE MOURA (AUTOR)
ADVOGADO: ROSEMARY MACHADO DE PAULA (OAB ES000294B)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787845v2 e do código CRC db97509d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 0006629-38.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOAO SAULO BERNABE (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL E ALUNO APRENDIZ
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO. 

A ação tem por objeto a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o
reconhecimento, como tempo de serviço, de “tempo de contribuição do segurado do período
de 01/01/1981 a 30/12/1985, no qual o Autor exerceu a atividade de aluno-aprendiz no
IFES – Instituto Federal do Espírito Santo”; e também através do reconhecimento de período
como tendo sido laborado mediante exposição a agentes nocivos que prejudiquem a saúde
ou a integridade física (artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91).

A sentença condenou o INSS na “obrigação de averbar, como tempo de trabalho COMUM,
os períodos de 01/03/1981 a 25/10/1981, 01/03/1982 a 23/10/1982, 01/03/1983 a 22/10/1983
e 01/03/1985 a 23/10/1985; e, ainda, averbar, como tempo de trabalho ESPECIAL, os
períodos de 15/01/1990 a 05/03/1997, 18/11/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 08/07/2004,
09/07/2004 a 02/10/2005 e 03/10/2005 a 30/08/2007 (todos conversíveis para tempo
COMUM pelo fator 1,40).”; e na obrigação de implantar o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição com dib em 12/8/15 e incidência do fator previdenciário.

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, o INSS irresignou-se quanto ao reconhecimento, como tempo de serviço, do
período no qual o aluno foi aluno da antiga Escola Técnica do ES (atual IFES), ou seja, o
recurso refere-se à averbação dos seguintes períodos: 01/03/1981 a 25/10/1981, 01/03/1982 a
23/10/1982, 01/03/1983 a 22/10/1983 e 01/03/1985 a 23/10/1985.   

Em seu recurso, o AUTOR pretende sejam considerados especiais os seguintes
períodos: 19/01/1987 a 12/01/1990, 01/09/2007 a 31/08/2008 e de 01/01/2004 a 30/06/2009.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação (Evento 19 - sent35):
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“I. Breve síntese da controvérsia Por meio desta ação, sob o procedimento sumaríssimo da Lei
n. 10.259/2001, JOAO SAULO BERNARBE deduz pedido de condenação do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) na obrigação de CONCEDER-LHE o benefício de APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ESPÉCIE 42) e, ainda, a pagar-lhe as prestações
vencidas desde a DER. 1 O benefício, requerido, anteriormente, sob o NB 168.101.329-8, com
DER em 12/08/2015, foi negado, na via administrativa, pelo INSS. Feita essa breve síntese,
deixo de relatar outros pormenores, como autoriza o art. 38 da Lei n. 9.099/95, aplicável à
espécie por força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001. II. Fundamentação

II.1. Questões prévias II.1.1. Questão preliminar relativa ao período de 19/01/1987 a
12/01/1990 O trabalho em condições especiais deve ser comprovado por laudo ou formulário
específico (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN 8030, PPP) ou, tratando-se de época
em que era autorizado o enquadramento pelo mero exercício da atividade, por outro elemento
material apto a demonstrá-lo. Seja como for, o documento apresentado deve ser
congruente/consistente (quanto à forma e quanto ao conteúdo). Bem por isso, não serve como
elemento de prova o laudo ou formulário preenchido inadequada ou insuficientemente, ou que
apresente vício apto a inquinar-lhe a validade. Tais vícios são, por exemplo, falta de indicação
do profissional (MÉDIDO DO TRABALHO ou ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO) responsável pelas avaliações ambientais, indicação insuficiente ou imprecisa dos
fatores de risco, ausência de identificação e assinatura do responsável pela emissão do
documento, dentre outros defeitos. Neste caso concreto, pretendendo fazer prova da
especialidade das condições do trabalho no(s) período(s) de 19/01/1987 a 12/01/1990, o autor
inclui no caderno processual PPP inconsistente (fls. 31/32), na medida em que o formulário
indica como responsável pelos registros ambientais um advogado (o que se presume a partir
do número de registro no órgão de classe informado no documento — OAB/ES 9772). Tem
razão, assim, o INSS ao negar validade ao elemento de prova relativo ao período de
19/01/1987 a 12/01/1990, nos termos da análise e decisão técnica de fls. 70/76. Nesse
contexto, porque ausente laudo ou formulário específico – consistente – apto a comprová-lo, o
trabalho em condições especiais não pode ser reconhecido quanto ao(s) período(s) de
19/01/1987 a 12/01/1990. Por outro lado, a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir
a petição inicial, conforme determina o art. 320 do CPC/2015, implica a carência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção
sem o julgamento do mérito (CPC/2015, art. 485, IV). Nesse sentido: STJ, REsp n.
1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. em 16/12/2015, DJe
28/04/2016. Impõe-se, portanto, a extinção do processo, sem exame do mérito, quanto ao
pedido de condenação do INSS na obrigação de averbar, como especial(is), o(s) período(s) de
19/01/1987 a 12/01/1990.

[...] II.2.2. Exame do caso concreto II.2.2.1. Tempo de contribuição incontroverso O INSS já
reconheceu, administrativamente, tempo de contribuição comum que, na DER (12/08/2015),
perfazia 29 anos, 6 meses e 22 dias [fl(s). 87/88]:

[...] II.2.2.3. Períodos controvertidos a) 01/03/1981 a 25/10/1981, 01/03/1982 a 23/10/1982,
01/03/1983 a 22/10/1983 e 01/03/1985 a 23/10/1985

Como razão de decidir, invoco o enunciado sumular n. 18, da Turma de Uniformização (TNU)
dos Juizados Especiais Federal, formado a partir de diversos precedentes judiciais , segundo o
qual: Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo
que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser
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computado para fins de aposentadoria previdenciária. Pois bem. O autor apresenta a certidão
de fl. 28, emitida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo,
campus Vitória/ES, de cujo teor se extrai que o requerente foi aluno daquela instituição,
freqüentando-a por 235 dias em 1981; 233 dias em 1982; 232 dias em 1983; e 233 dias em
1985, com as despesas ordinárias custeadas pela União. Ao contestar, o INSS não argüiu
qualquer vício, material ou formal, de aludida certidão, limitando-se a sustentar que o pedido
não tem amparo jurídico. Todavia, existindo prova suficiente do exercício da atividade de
aluno-aprendiz, mediante remuneração indireta, é de rigor, à luz dos precedentes
jurisprudenciais invocados, o acolhimento dos pedidos. Esclarece-se, porém, que para cada
ano letivo foi computado no tempo de contribuição apenas o tempo líquido indicado na
certidão (para fins de cálculo, os dias foram computados a partir desde 1º de março até a data
em que alcançado o tempo líquido, em cada ano).

b) 15/01/1990 a 05/03/1997 e 18/11/2003 a 30/08/2007

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) firmou,
recentemente, as seguintes teses, ao julgar incidente de uniformização admitido como
representativo de controvérsia, sob o Tema n. 174:

Assim, a metodologia e procedimento de avaliação da NHO da Fundacentro é obrigatória
para as avaliações realizadas a partir de 19/11/2003, mas ainda se admite o uso da técnica
preconizada pela NR-15, sendo imprescindível que a exposição seja medida durante toda a
jornada de trabalho. Pois bem. Segundo se extrai da “ANÁLISE E DECISÃO TÉCNICA DE
ATIVIDADE ESPECIAL” (fls. 70/76), o INSS deixou de reconhecer o(s) período(s) de
15/01/1990 a 05/03/1997 e 18/11/2003 a 30/08/2007 como especial(is) sob o argumento de que
o laudo ou PPP não apresenta a memória dos valores de exposição a ruído; para os períodos
posteriores a 19/11/2003, o indeferimento foi motivado, ainda, no fato de que o ruído não foi
aferido pela metodologia preconizada pela NHO–01, da FUNDACENTRO. Sem razão a
autarquia previdenciária, porque não pode negar validade ao laudo ou PPP, salvo se apontar,
especificadamente, inconsistência apta a torná-lo verdadeiramente imprestável. A mera
alegação de que o elemento material não traz a memória de cálculo dos valores de exposição
ao agente nocivo não é justificativa plausível para negar-se o enquadramento, sobretudo
porque o art. 68 do Decreto n. 3.048/99 prevê o PPP ou LTCAT como documento bastante
para a prova do trabalho em condições especiais. Diante de dúvida séria e razoável sobre a
validade do documento, deveria o INSS ter agido conforme o art. 683 da Instrução Normativa
INSS/PRES n. 77/2015, segundo o qual: “Art. 683. Em caso de dúvida quanto à veracidade ou
contemporaneidade dos documentos apresentados, o INSS deve realizar as diligências
descritas no § 2º do art. 682”. E, ainda, conforme o art. 322, do mesmo diploma de normas
internas, segundo o qual “[...] a perícia médica do INSS, se necessário, poderá ouvir
testemunhas, efetuar pesquisa ou realizar vistoria do local de trabalho ou solicitar o PPP
diretamente ao empregador para o esclarecimento dos fatos”. Deixo de acolher, portanto, a
tese genérica de que a ausência de memória de cálculo dos valores relativos à emissão de
ruído ou o uso da NR–15, em vez da NHO–01, são óbices ao reconhecimento da especialidade
das condições em que exercido o labor, sobretudo porque, neste específico contexto, houve a
apresentação de PPP/laudo em relação ao qual o INSS não apontou, especificadamente,
qualquer vício formal ou material que justifique a desconsideração do documento. Logo, de
15/01/1990 a 05/03/1997 e 18/11/2003 a 30/08/2007, o autor trabalhou exposto de modo
permanente, não ocasional nem intermitente, a agente nocivo de natureza quantitativa, com
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exposição superior ao limite de tolerância então vigente, em circunstância na qual o uso de
EPI não é apto a neutralizar os efeitos prejudiciais à saúde ou à integridade física. Logo, há o
direito à averbação do trabalho em condições especiais, no(s) interregno(s) em referência.

c) 06/03/1997 a 17/11/2003 e 01/09/2008 a 09/04/2015

De 06/03/1997 a 17/11/2003 e 01/09/2008 a 09/04/2015, o autor laborou sob exposição a
ruído em concentração ou intensidade inferior ao limite de tolerância em vigor, não se
caracterizando, portanto, o trabalho em condições especiais.

01/10/2003 a 09/04/2015

Conforme a premissa invocada anteriormente, o uso de EPI eficaz, salvo quanto ao ruído,
descaracteriza o exercício do trabalho em condições especiais, uma vez que o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a um agente prejudicial
à sua saúde ou integridade física. De 01/10/2003 a 09/04/2015, quanto aos agentes nocivos
descritos como agente clorídrico, óxido de cálcio, sulfato de alumínio, calor, ácido sulfâmico,
sílica livre cristalina e hidróxido de sódio, dentre outros, o autor fez o uso de EPI eficaz,
segundo o formulário PPP apresentado nestes autos, não havendo o direito ao reconhecimento
do trabalho em condições especiais.

[...] Os dados resumidos acima revelam que, até a DER (12/08/2015), o autor contava com 36
anos, 6 meses e 9 dias de tempo de trabalho comum. No mesmo marco (DER), o requerente já
reunira 389 contribuições mensais computáveis para fins de carência.

III. Dispositivo Do exposto: 1. Nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLVER O MÉRITO, quanto ao pedido de condenação do
INSS na obrigação de averbar, como especial, o período de 19/01/1987 a 12/01/1990. 2. Nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de
mérito: 2.1. ACOLHO O PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de averbar, como
tempo de trabalho COMUM, os períodos de 01/03/1981 a 25/10/1981, 01/03/1982 a
23/10/1982, 01/03/1983 a 22/10/1983 e 01/03/1985 a 23/10/1985; e, ainda, averbar, como
tempo de trabalho ESPECIAL, os períodos de 15/01/1990 a 05/03/1997, 18/11/2003 a
31/12/2003, 01/01/2004 a 08/07/2004, 09/07/2004 a 02/10/2005 e 03/10/2005 a 30/08/2007
(todos conversíveis para tempo COMUM pelo fator 1,40). 2.2. ACOLHO O PEDIDO de
condenação do INSS na obrigação de IMPLANTAR o benefício de APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CRFB/88, art. 201, § 7º, I, incluído pela EC n. 20/98) [NB
168.101.329-8, DER de 12/08/2015], observados, ainda, estes critérios: Data de Início de
Benefício fixada em 12/08/2015 [DER, porquanto nesse dia o autor já reunira todos os
requisitos para a obtenção do benefício requerido], Data de Início de Pagamento (DIP) na
data desta sentença; no cálculo do salário-de-benefício, o FATOR PREVIDENCIÁRIO é
OBRIGATÓRIO; renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício. 2.3. ACOLHO O
PEDIDO de condenação do INSS na obrigação de pagar os atrasados, observado que o
montante (principal, atualizado monetariamente, e juros de mora) das prestações ou
diferenças já vencidas na data do ajuizamento desta ação (19/03/2018) não poderá ser
superior a 60 salários-mínimos, calculados no mesmo marco (Lei n. 10.259/2001, art. 3º).”

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 255



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 426/552

0006629-38.2018.4.02.5053 500000753298 .V7 JESXGBB51459© JES7027

Recurso do INSS: Aluno-aprendiz

A súmula 18 da TNU tem a seguinte dicção: Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica
Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o
respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária.

Por sua vez, a súmula 96 do TCU dispõe o que segue: Conta-se para todos os efeitos, como
tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz,
em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do
Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material
escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.

Passo à análise da prova trazida aos autos.

A certidão emitida pelo IFES consta em evento1-out4, pág.14.

Conforme atesta tal certidão, o autor cursou metalurgia nos seguintes períodos: 01/03/1981 a
25/10/1981, 01/03/1982 a 23/10/1982, 01/03/1983 a 22/10/1983 e 01/03/1985 a 23/10/1985.
Tais períodos foram averbados pela sentença como tempo de serviço.

Quanto à questão da retribuição, a certidão afirma apenas que "as despesas ordinárias com
os alunos desta Instituição são custeadas pela União à conta do orçamento desta Autarquia
Federal, sem, entretanto, ter havido nenhum vínculo empregatício." (ev.1-out4, pág.14).

A certidão do IFES afirma, genericamente, que despesas ordinárias dos alunos são custeadas
pela União à conta de seu orçamento. Só que isso ocorre com qualquer instituição de ensino
pública.

Não havia retribuição direta (bolsa de estudos); e não há prova de retribuição indireta (que, na
dicção da súmula 96 do TCU, seriam "alimentação, fardamento, material escolar e parcela de
renda auferida com a execução de encomendas para terceiros").
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O fato de um aluno de escola técnica receber, p.ex., alimentação custeada pelo poder público,
não é bastante para que o tempo de estudo nessa instituição seja computado como tempo de
serviço. Estudantes de escolas públicas, em geral, recebem alimentação gratuita.

Nesse contexto, a análise do que seja tal retribuição indireta estava, via de regra, atrelada a
uma contraprestação por labor prestado pelo aluno.

Nessa linha, recentemente a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), ao julgar o Tema Repetitivo nº 216, uniformizou os critérios para a
contagem do tempo de serviço como aluno-aprendiz da escola pública profissional, fixando a
seguinte tese: “Para fins previdenciários, o cálculo do tempo de serviço prestado como aluno-
aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve
simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios
materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na
execução de bens e serviços destinados a terceiros”.

Eis o tema e a tese nele fixada:

Como não há prova que o autor recebia retribuição a título de contraprestação por trabalho
prestado, não há que se falar em averbação do tempo em questão como tempo de serviço.

O recurso do INSS deve ser provido.

Recurso do Autor: Atividade Especial

Ruído

Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora tenha fixado tese
de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01 da fundacentro,
para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01 de janeiro de
2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo próprio do perfil
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profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de
declaração opostos no incidente de uniformização nacional para modificar a tese
anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação (Tema 174):

(a) a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma;

(b) Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

A NR-15 adota, como incremento de duplicação de dose, o valor 5 (ou seja: na NR-15, q=5);
ao passo que a NHO-01 adota o valor 3 (na NHO-01, q=3).

Passo a analisar os períodos referidos no recurso do autor.

1) 19/01/1987 a 12/01/1990 – PPP (Evento 41 – PPP2)

Apresentou o autor novo PPP, pois o PPP apresentado em via administrativa, (Evento 1–out4,
páginas 17/18), continha erro em sua confecção, sendo essa a razão na extinção de resolução
de mérito em sentença.

O PPP apresenta exposição do autor a ruído de 90,4 dB(A), acima do LT, fazendo jus ao
reconhecimento da especialidade nesse período.

2) 01/09/2007 a 31/08/2008 – PPP (Evento 1 – out 4, páginas 24/43)

Laborava o autor como “Operador Area FCETE” na empresa “Fibria Celulosa”, conforme a
página 24. Percebe-se na página 34 do documento que há um erro, a supressão de uma página,
em que consta a informação da exposição de ruído ao qual o autor estava exposto.

Contudo, tal omissão é suprimida pois o INSS, em sua análise técnica, (Evento 1 – out4,
página 61) indica que a exposição do autor era de “RUIDO=85,9 dB(A)”.

Em todos os períodos do PPP, antes e depois, em que consta exposição a ruído, consta como
técnica utiliza: “Ruído Contínuo – Norma da Fundacentro Norma Regulamentadora NR – 15
– Anexos”. Assim, é possível inferir que para esse período suprimido a técnica utilizada é a
mesma, estando em consonância com o Tema 174 da TNU.  
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Todas essas informações são confirmadas pelo LTCAT apresentado (Evento 1 – out5, página
44), que se refere especificamente a esse período.

Assim, esse período é especial.

3) Sílica - 01/01/2004 a 30/06/2009

No julgamento do Tema 170, a TNU fixou a seguinte tese:

“Questão submetida a julgamento:            Saber se a alteração promovida pela Portaria
Interministerial MTE/MS/MPS 09, publicada em 08 de outubro de 2014, cujo anexo incluiu -
dentre outros - a "poeira de sílica, cristalina, em forma de quartzo ou cristobalita" (LINACH -
Grupo 1 - Agentes confirmados como cancerígenos para humanos 2 - CAS 014808-60-7) como
agente cancerígeno e, portanto, com a possibilidade de exposição a ser apurada na forma do §
4º do art. 68 do Decreto 3.048/99, também se aplica para o reconhecimento da especialidade
dos períodos laborados antes da sua vigência.

Tese firmada:            "A redação do art. 68, § 4º, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto
8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores,
incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2)
ausência de descaracterização pela existência de EPI”.

Conforme o PPP (Evento 1 – out 4, páginas 24/43) e LTCAT (Evento 1 – out5 páginas
41/45) o autor sempre laborou exposto a “sílica livre cristalizada” de forma habitual e
permanente. Assim, todo esse período é especial.

Assim, merece prosperar o recurso da parte autora, sendo especiais os períodos de
19/01/1987 a 12/01/1990 e 01/01/2004 a 30/06/2009.

CONCLUSÃO

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS para EXCLUIR a ordem contida na sentença
de averbação, como tempo de serviço, os períodos nos quais o autor foi aluno de escola
técnica (o INSS não deverá averbar os seguintes períodos:  01/03/1981 a 25/10/1981,
01/03/1982 a 23/10/1982, 01/03/1983 a 22/10/1983 e 01/03/1985 a 23/10/1985).  Sem
condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a reconhecer
como especiais e soma-los ao tempo de contribuição os períodos de: 19/01/1987 a
12/01/1990 e 01/01/2004 a 30/06/2009 (parte desse período em sentença já foi considerado
especial, devendo ser somado ao tempo de contribuição somente o que ainda não foi
computado como especial). Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que
somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos recursos do INSS e do AUTOR.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000753298v7 e do código CRC e38685fc. 
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Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 0006629-38.2018.4.02.5053/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOAO SAULO BERNABE (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO aos recursos do INSS e do AUTOR, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000753299v3 e do código CRC e050c14d. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001666-55.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO PASTRO CLEVELARES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS e julgou improcedente o
pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, revogando a antecipação da
tutela jurisdicional.

Alega o embargante que o acórdão contém omissão quanto à função de
operador de máquinas pesadas na Itabira Agro Industrial, bem como quanto à reafirmação da
DER (tema 1007 - STJ).

Diz que desenvolveu atividades diferentes na empresa Itabira Agro Industrial,
uma vez que no período compreendido entre 10/05/2010 a 30/06/2013 exerceu a função de
“Operador de Empilhadeira” e de 01/07/2013 a 18/05/2017 trabalhou como “Operador de
Máquinas Pesadas”, constando dos autos laudo técnico elaborado pela empresa em 2012, do
qual se infere que os funcionários que exerciam a função de “Operador de Máquinas
Pesadas”, como o caso do autor, estavam expostos à ruídos na intensidade de 94,7 dB (A).

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.
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Não se configura a omissão apontada. O documento constante de fls. 54/62 do
evento 9 - procadm2 (Programa de Gerenciamento de Riscos) foi emitido pela Companhia
Brasileira de Equipamento, não mencionada em nenhum PPP apresentado pelo autor.
Também não consta dos autos qualquer informação acerca da relação do documento com
qualquer dos vínculos do autor.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

     

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000756427v6 e do código CRC 668aee0f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001666-55.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO PASTRO CLEVELARES (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787318v2 e do código CRC e5da558e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019427-05.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: BRAIS CAMPOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
deu provimento ao recurso inominado por ele interposto e condenou o INSS a converter
o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez com DIB em 09/07/2019.

Alega o embargante que o acórdão é omisso (i) quanto à liminar para
implementação da aposentadoria por invalidez, até mesmo para que não permaneça sem
benefício previdenciário, uma vez que o auxílio-doença foi cessado em 10/06/2020, conforme
noticiado no evento 75; bem como (ii) quanto à DIB, fixada no acórdão na data do laudo
pericial complementar, sendo que o laudo pericial médico havia informado que o autor se
encontrava incapacidade ao labor desde a data da cessação, ocorrida em 07/01/2019, o que foi
ratificado pela sentença.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFITOS DA
TUTELA. OMISSÃO RECONHECIDA.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Quanto à DIB, não se configura a omissão apontada, descabendo a utilização de
dito recurso para modificação do julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via
dos embargos de declaração, a matéria já apreciada em sede de recurso inominado.
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Quanto à liminar, de fato o acórdão nada aduz sobre o requerimento do evento
75, no qual o autor informa a cessação do auxílio-doença em 10/06/2020. Configura-se, pois,
a omissão apontada.

Uma vez reconhecido o direito à conversão do auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez desde 09/07/2019, há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional ao autor
para implantação da aposentadoria, a fim de que não permaneça sem benefício
previdenciário, uma vez presentes os requisitos legais.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão reconhecida, conceder a
antecipação da tutela e determinar ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por
invalidez, no prazo de 30 dias. Intime-se a APSADJ.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000763291v4 e do código CRC 90bc1d86. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019427-05.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: BRAIS CAMPOS (AUTOR)
ADVOGADO: WAGNER IZOTON ROCHA (OAB ES016427)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, sanando a omissão
reconhecida, conceder a antecipação da tutela e determinar ao INSS a implantação do
benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 dias. Intime-se a APSADJ, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787305v2 e do código CRC 619cdffb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003178-39.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDEIL CABRAL LEAL (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com DIB em 1/12/17.

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II. 1 - DA AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO CONDUZ À
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - MAIS UMA PERÍCIA
DESCONEXA COM O ACERVO ACOSTADO - CERCEAMENTO DE DEFESA
NO CASO DOS AUTOS, não há documentação médica que ateste efetiva
incapacidade, muito menos total e definitiva. O laudo da pericial judicial, da
lavra da D r a . Isabella Lucio Louzada, é extremamente lacônico e com
conteúdo que se repete em inúmeros processos, não merecendo credibilidade, o
que motivou a apresentação de impugnação por parte do INSS. Contudo, a r.
sentença se utiliza de equivocada comparação entre a produção de laudo
internamente no INSS com a produção de uma prova pericial produzida em
Juízo que deveria respeitar o crivo do contraditório em nítida ofensa ao
princípio da ampla defesa. Pois bem. Vejamos que o exame físico é normal e o
autor não apresenta exames recentes: ...

II.2 - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PREVIAMENTE FIXADA.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – NÃO
INCIDÊNCIA DE MULTA ...

II.3 - DO PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS EM LEI (DIAS
ÚTEIS)
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II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 13/11/55 - 64 anos
Trabalho/Atividade habitual lavrador
Escolaridade fundamental incompleto
Doença e/ou lesão S52 - Fratura da extremidade superior do cúbito [ulna] 

S72 - Fratura do colo do fêmur

2.  O INSS alega que não havia documentação médica que ateste efetiva incapacidade.

Em ev.1-out7, p.3, há laudo de 28/5/19 narrando que o autor sofrera acidente automobilístico
em 2015; teve fraturas de fêmur e cotovelo; foi submetido a tratamento cirúrgico; e que há
limitação funcional. O médico assistente encerrou o laudo afirmando que há "sequela
expressiva."

O autor tem 64 anos de idade e é lavrador. A perita afirmou que no membro superior direito o
autor "...não consegue abrir os dedos total, diminuição da força, dificuldade de elevar o
membro."  (a fratura ocorreu no cotovelo direito).

O laudo, embora conciso, não está dissociado da prova apresentada pelo autor. A idade do
autor é elevada e a atividade é braçal. Logo, a sentença deve ser mantida.

3. Multa.

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Cabe definir o que seria uma punição proporcional.

Para tanto, tomo por base o critério geralmente fixado por esta 1ª TR-ES contra o INSS para
punir eventual atraso no cumprimento de medidas antecipatórias de tutela. Fixa-se o prazo de
30 dias para cumprimento da decisão e, aferido o atraso, a multa diária de R$100,00 até que o
INSS cumpra a ordem. Também nesse sentido - qual seja, de que é proporcional a multa
diária de R$100,00 por descumprimento, dirigida ao INSS - é o entendimento fixado pela 3ª
TR-RS (5020170-76.2017.4.04.7108, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora
SUSANA SBROGIO GALIA, julgado em 15/08/2018).  Em se tratando de
descumprimento de ordem judicial praticado pela Caixa Econômica Federal, a 5ª TR-
RS entende ser o mesmo montante aqui apontado - R$100,00 por dia - proporcional (
5070013-63.2019.4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator GIOVANI
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BIGOLIN, julgado em 06/05/2020). No mesmo sentido fixou-se o entendimento da 1ª TR-
PR (5040034-02.2018.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora
MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018).

Pelo exposto, considerando-se que a imposição de R$100,00 por dia de descumprimento é
parâmetro comumente adotado tanto em ações movidas contra o INSS quanto em ações
movidas contra a Caixa Econômica Federal, afigura-se-me cabível a redução, no caso
concreto, da astreinte para tal parâmetro.

4. Prazo.

A sentença concedeu o prazo de 30 dias para cumprir o prazo.

O prazo fixado na sentença (30 dias) mostra-se razoável tendo em vista que o prazo de 45 dias
previsto no art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91 é para o primeiro pagamento do benefício
concedido administrativamente e o prazo de 60 dias previsto no art. 17 da Lei nº 10.259/2001
é para o pagamento do valor da condenação (parcelas vencidas), mediante requisição de
pagamento, quando não for o caso de expedição de precatório.

Logo, não vejo como acolher a pretensão da dilação de tal prazo para 90 dias.

III.      Conclusão.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença em razão do atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000773775v4 e do código CRC 0aaf1473. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003178-39.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALDEIL CABRAL LEAL (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO para reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da
medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55
da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787883v2 e do código CRC 5af5afd4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:47 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006614-43.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PAULO CEZAR PIOTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

II – DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE EM FUNÇÃO DO USO DA BOLSA DE
COLESTOMIA. Consoante já brevemente relatado na síntese do processo, o
Juízo a quo concluiu que a parte Autora não possui direito ao benefício de
aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que não existe incapacidade.
Vale observar o seguinte trecho da sentença (Evento 48, SENT1, grifos
acrescidos): “In casu, em perícia realizada em 04.10.2018 (evento 13), a perita
nomeada pelo Juízo, médica clínica geral, constatou "histórico de neoplasia de
junção retossigmoide diagnosticada em 2006, tendo sido submetido a
quimiorradioterapia neoadjuvante com amputação abdominoperineal do reto e
necessidade de colostomia sem previsão de reversão" (quesito 4). Asseverou a
perita que o autor não apresenta limitação funcional para o exercício de sua
atividade laborativa habitual de encarregado, estando apto para desempenhá-
la. Elucidou que, "Embora, sabidamente, tenha-se conhecimento do desconforto
social associado à necessidade do uso de bolsa de colostomia, não há
incapacidade laborativa detectável" (quesitos 6, 7 e 8).   . .... Dessa forma há o
que se falar em concessão de auxilio doença e em seguida que seja
oportunizado a parte autora a reabilitação profissional. Tudo em função da
redução da capacidade laborativa da parte segurada para a atividade de
granjeiro, onde realizada todo tipo de serviço, inclusive serviços braçais. Bem
como da condição social da parte segurada como idade e a necessidade de
inserção do mercado de trabalho após mais de 5 anos afastamento do mercado
de trabalho.
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II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 10/12/1974
Trabalho/Atividade habitual "Encarregado (em fábrica de ração)" - ev.13
Escolaridade fundamental completo
Doença e/ou lesão "O periciado apresenta histórico de neoplasia de junção retossigmoide

diagnosticada em 2006, tendo sido submetido a quimiorradioterapia
neoadjuvante com amputação abdominoperineal do reto e necessidade
de colostomia sem previsão de reversão." 
(n.4, evento 13)

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 27/07/2006 até 02/05/2010 e
aposentadoria por invalidez de 03/05/2010 a 30/04/2018.

O benefíocio de aposentadoria foi cancelado porque o autor não compareceu ao posto do
INSS, quando convocado (evento 46-infben2).

Então o autor pediu a concessão de novo benefício em 29/5/18, que foi indeferido porque não
se constatou incapacidade (evento 3-indeferimento7)

3.   Nota-se que o longo tempo no qual o autor recebeu benefícios por incapacidade - quase
doze anos - foram em decorrência de um câncer; o autor teve que sofrer uma colostomia "sem
previsão de reversão", segundo a perita (evento 13)

A perícia do INSS realizada após o autor pleitear auxílio-doença (a aposentadoria por
invalidez foi cancelada por não comparecimento à revisão) não constatou incapacidade.

O autor não produziu prova de que continuaria incapaz. Apenas anexou o laudo de 19/6/18
qeu informa o tratamento realizado, seguimento ambulatorial, a colostomia "sem previsão de
revisão" (ev.1-laudo4).

Do mesmo modo, a perita do Juízo não detectou incapacidade.

Não há, destarte, nenhuma prova nos autos que afirme, após a cessação do benefício, persistir
o estado de incapacidade.

4.   O autor pediu, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, com base no art. 86 da
Lei 8.213/91.

Ainda que haja sequela que reduza a aptidão laboral, a mesma decorreu de causa orgânica
(doença adquirida e sequela da cirurgia)
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O auxílio-acidente somente pode ser pago se a causa da sequela for um acidente. 

Logo, tal benefício não é devido no caso concreto.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000768898v6 e do código CRC 2ef1723e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006614-43.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: PAULO CEZAR PIOTO (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825235v2 e do código CRC 4a15f4f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000275-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: BENEDITA DA CONCEICAO GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

 

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

3 - DA PERÍCIA JUDICIAL É importante fazer algumas citações da perícia judicial (Evento
19 – LAUDO1 – fls. 2 a 8), pois nesta foram feitas algumas constatações importantes, senão
vejamos: 1) A recorrente relata que está afastada há quatro anos devido à demissão naquela
época. Conta que após sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), com Hipertensão Arterial
associada; (fls. 2) 2) A recorrente está com pressão arterial de 180x100; (fls. 2) Esses são os
dois pontos mais importantes no caso em tela, visto que trazem características da doença da
recorrente, que serão discorridas nos tópicos abaixo.

4 – DA DOENÇA DA RECORRENTE O perito judicial constatou que a recorrente sofreu um
acidente vascular cerebral (AVC) e que está em condições de trabalhar, todavia não levou em
consideração a profissão, a pressão arterial, a idade e os medicamentos usados pela mesma,
conforme será demonstrado abaixo. Cabe informar que o acidente vascular encefálico é
ocasionado pelo aumento da pressão nos vasos sanguíneos, este fato é denominado de
hipertensão arterial e nos piores casos ocasionam o AVC, como ocorreu com a recorrente. No
caso em tela, o perito aferiu a pressão arterial e constatou que a recorrente está com a pressão
de 180x100 (fls. 2 da perícia), que é considerado pressão alta, visto que o normal é que a
pressão esteja entre 100x60 a 129x84 (conhecida como “12 por 8”), ou seja, a pressão está
acima do que é considerado normal, mesmo a recorrente fazendo uso de medicamentos e sem
estar trabalhando. Na pericial judicial o médico relata que a recorrente faz uso dos seguintes
medicamentos: Evento 19 – LAUDO1, fls. 2 “Está em uso de Losartana, Atenolol, Anlodipino,
Hctz, Fenitoina, Aas, Metformina” O HTZ (Hidroclorotiazida), a losarna e o AAS (ácido
acetilsalicílico) são medicamentos para o controle da pressão arterial, todavia mesmo fazendo
o uso dos três medicamentos e estando em repouso, a recorrente não consegue manter a
pressão arterial em níveis normais, então como a recorrente poderá manter a pressão arterial
em níveis normais, se estiver trabalhando na função de auxiliar de serviços gerais (servente de
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limpeza)? 5 – DA PROFISSÃO DA RECORRENTE Inicialmente informamos que AS
PESSOAS QUE TEM PRESSÃO ARTERIAL ALTA DEVEM EVITAR ATIVIDADES FÍSICAS
MODERADAS E INTENSAS, sob o risco de aumentar ainda mais a pressão e sofre um AVC. A
recorrente é auxiliar de serviços gerais, trabalhando principalmente como servente de
limpeza, conforme relatado na perícia administrativa (EVENTO 1 – LAUDO8 – fls. 10) e na
perícia médica. O SERVIÇO DE LIMPEZA EXIGE ESFORÇO FÍSICO
MODERADO/INTENSO E ESTE FATO OCASIONA O AUMENTO DA PRESSÃO, LOGO É
NOTÓRIO QUE A MESMA ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE TRABALHAR.

6 – DA IDADE DA RECORRENTE Com relação ao fator idade cabe informar que a
recorrente tem 59 anos. É notório que a idade avançada faz com que a pessoa tenha mais
facilidade em adquirir doenças e tenha mais dificuldade em seu processo curativo, assim,
levando em consideração que a função da recorrente exige esforço físico moderado/intenso e
que a doença é incompatível com o esforço físico, visto que esta aumenta a pressão arterial,
então pode se verificar que a idade é um agravante para o seu quadro de saúde. Outro ponto
importante a se ressaltar é que a idade é um fator de risco na doença, pois pressão alta tem
sua ocorrência mais comum em pessoas idosas, fator este que é natural.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 11/2/60
Trabalho/Atividade habitual serviços gerais
Escolaridade Ensino fundamental – 7º ano.
Doença e/ou lesão AVC Prévio – I64/I69

Hipertensão Arterial – I10
Lesão de Menisco – M23
Gonartrose – M17
Sinovite – M65.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 14/08/2016 a 19/10/2018.

Formulou novo requerimento administrativo em 22/11/18.

A perícia judicial foi realizada em 25/4/2019.

O recurso da autora refere-se apenas à questão da hipertensão arterial sistêmica, que se afirma
não estar controlada; e de a autora já ter sofrido um AVC.

No que refere a essa patologia, todos os atestados médicos que vieram com a inicial foram
emitidos bem antes da DCB (evento1-laudo8).

O problema está no que o laudo pericial afirma. 
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O perito mediu a pressão arterial da autora e detectou 180/100 mmHg. Indicou todas as
medicações que a autora utiliza, sendo que dentre elas há 4 antihipertensivos (Losartana,
Atenolol, Anlodipino, Hctz). Apontou que a autora já sofreu um AVC. Não obstante isso, o
perito concluiu que  "Tais patologias mostram-se compensadas com o tratamento já realizado
e não há necessidade de outros, nesse momento."  Considerando que a segurada supostamente
utiliza 4 medicações para controle de pressão arterial e já sofreu um AVC, realmente não me
parece fazer sentido em indicar que a mensuração da pressão foi de 180/100 mmHg e, de
outro lado, afirmar que todas as patologias (inclusive a HAS, porque há outras) estão
compensadas. Ao que parece, o perito fez apenas uma mensuração da pressão arterial ao
longo do exame pericial. Do modo como está, o laudo é, de fato, controverso e omisso a
respeito desse ponto.

Dentro do contexto exposto, reputo ter havido cerceamento de defesa.

III.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença.

O Juízo a quo deverá FACULTAR à parte autora a realização de NOVA prova pericial (caso a
autora não compareça e não justifique, caberá julgar como entender cabível), a ser realizada
por OUTRO perito, que deverá investigar se a HAS que a autora porta a incapacita ou
não para sua atividade habitual (não há necessidade em investigar-se as outras
patologias; reputo suficiente o que explicitou a respeito delas o laudo já produzido).

Não há necessidade em nomear-se especialidasta em cardiologista.

Sem honorários e sem custas.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000776644v4 e do código CRC c3d61ef3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000275-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: BENEDITA DA CONCEICAO GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)
ADVOGADO: GERALDO PEREIRA FUNDÃO (OAB ES017116)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787847v2 e do código CRC 1d89a336. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004764-14.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ELIAS BIZONI PEREIRA (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com DIB em 9/8/19.

 Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

II – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA     ...
apresentou requerimento de esclarecimento pericias (evento 39), a fim de que o
jurisperito esclarecesse se as doenças portadas pela parte autora ora recorrida
seriam passiveis de tratamento com chances de cura ou controle e, caso
positivo, por que o diagnostico de incapacidade total e definitiva. Na sentença
objurgada o d. sentenciante indeferiu tal requerimento sob alegação de que no
laudo pericial todos os quesitos teriam sido respondidos sem qualquer
obscuridade. Justificou ainda o sentenciante de que "comparando-se os laudos
periciais do Juízo com os laudos do próprio INSS (os quais a defesa do INSS
afirma ter presunção de veracidade), é possível verificar que os laudos do INSS
possuem infinitamente menos informações, não trazendo qualquer dos itens
exigidos pelo próprio INSS em Juízo." Ao assim agir, data vênia máxima, o d.
magistrado infirmou de nulidade seu próprio ato porque cerceou o direito de
defesa do ora recorrente. Ora, é direito das partes requererem esclarecimentos
pericias para aclarar algum ponto que entenda obscuro no laudo pericial,
mormente em relação a fato que influenciará na sua tese defensiva! E no caso,
há obscuridade considerando que as doenças mencionados pelo jurisperito (dor
crônica e cálculo vesícula) são em princípio perfeitamente tratáveis, dai sendo
imprescindível que o jurisperito prestes os esclarecimentos requeridos pelo ora
recorrente. É totalmente despropositada comparação dos termos do laudo
pericial judicial com a perícia administrativa do INSS, como feito pelo d.
sentenciante. Ora, a perícia administrativa pode e até deve ser sucinta em
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razão do principio da eficiência, já que não está sujeita ao contraditório e
ampla defesa! Já o laudo pericial judicial, por outro lado, é marcado pelo
contrário e ampla defesa, daí devendo ser o mais pormenorizado possível, a fim
de reguardar o pleito direito de defesa das partes. Portanto, deve ser declarada
a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e, por conseguinte,
determinado que o feito seja devolvido a origem para que o jurisperito preste os
esclarecimentos em questão e o d. juiz de piso profira nova sentença. 

III - DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.   Para concessão de
aposentadoria por invalidez faz-se imprescindível a comprovação da existência
de incapacidade total e definitiva para o trabalho, requisitos estes previstos na
Lei 8.213/91:    ....         Este, todavia, não é o caso da parte autora, eis que os
médicos peritos do INSS não apuraram a incapacidade total e definitiva dela,
motivo pelo qual negaram a aposentadoria por invalidez Com efeito, cabe à
perícia do INSS concluir pela incapacidade ou não do trabalho conforme
dispõe os artigos 42, § 1 o e artigo 60, § 4 o ambos da Lei 8.213/91. Portanto,
se a perícia realizada pelos médicos da autarquia concluiu pela ausência de
incapacidade total e definitiva, a lei foi corretamente aplicada, nada
justificando a intervenção do poder judiciário no caso. Ademais, como dito no
tópico anterior, o laudo pericial judicial contém inconsistência, por isso de
modo algum podendo sobrepor a perícia administrativa. Desse modo deve ser
julgado improcedente o pedido aposentadoria por invalidez.  ...

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 20/7/54
Trabalho/Atividade habitual motorista de caminhão
Escolaridade médio incompleto
Doença e/ou lesão R52.2 - Outra dor crônica 

k8.08 - Outras colelitíases 
M54.4 – Lumbago com ciática
M75.1 - Síndrome do manguito rotador

2.  Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de quesitos complementares.

A alegação foi realizada em caráter genérico. A nulidade deve ser demonstrada;
ou seja: no recurso devem constar as razões concretas pelas quais o indeferimento dos
quesitos complementares formulados poderia, em tese, importar em conclusão diversa
daquela a que chegou o Juízo a quo na sentença.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 261



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 452/552

5004764-14.2019.4.02.5002 500000773159 .V4 JES7027© JES7027

Tal exposição inexiste no recurso. Portanto, é inviável acolher a preliminar.

3.  Mérito.

A sentença apresentou a seguinte fundamentação:

.... Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada
sua data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos
necessários à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de
segurado e o cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do CNIS juntado aos autos tem-se que a parte autora percebeu auxílio-doença
entre 06/04/2019 a 08/08/2019, o que permite reconhecer o preenchimento de
todos os requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e
definitiva da parte requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão
autoral quanto à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por
invalidez desde 09/08/2019, dia imediatamente posterior ao da cessação do
auxílio-doença n.º 6276219545, consoante inteligência do art. 42, caput, da Lei
n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

Quanto ao mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000773159v4 e do código CRC 6ee28c93. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004764-14.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE ELIAS BIZONI PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CHRISTIAN ARCHANJO DA SILVA (OAB ES023237)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788033v2 e do código CRC e7c52cf6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019643-29.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DELKER OLIVEIRA CORREA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Cumpre esclarecer que a parte Autora requereu administrativamente o benefício auxílio-
doença em razão do quadro descrito na Classificação Internacional de Doenças (CID10),
versão 2010, pelo código Z73. 0 - Burn-out (estado de exaustão vital). Em decorrência do
indeferimento do pedido, interpôs a presente ação, uma vez que a parte recorrente encontra-se
em tratamento médico, ainda impedida de desenvolver a atividade que sempre realizoupara
manter seu sustento, restando na incapacidade para o trabalho, já que para o exercício da
profissão de Professora é imprescindível estar emocional/psiquicamente saudável. Desse
modo, o perito do juízo, após perícia absurdamente superficial, afirmou de maneira leviana e
irresponsável que a Recorrente possui capacidade para o labor. Demonstrou-se para o juízo
que a douta perita foi omissa e contraditória, já que, inicialmente, a i. Perita afirmou que a
Recorrente está doente e, no quesito seguinte, não explica os seus sintomas, o que é
imprescindível para a compreensão da enfermidade diagnosticada e dos seus efeitos, inclusive
sobre a vida profissional da Requerente, requerendo, portanto, fosse afastada a conclusão
pericial, haja vista constar nos autos outros provas capazes de provar a alegação autoral.

...

Muito embora a documentação médica constante dos autos atestar que a Recorrente sofre de
depressão grave e síndrome de Burn-out (estado de exaustão vital), a exemplo dos relatórios
de 11.01.2019 e 20.01.2020, nos seguintes termos:

...

O que fugiu a r. sentença foi a sensibilidade de analisar de uma forma ampla o presente caso,
afinal os sintomas e efeitos perversos de sua doença (aspecto psíquico) incidem e tem
repercussão gigantescas no cerne de sua atividade cotidiana, laboral e no Princípio da
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Dignidade Humana e das Liberdades Fundamentais, as quais o segurado, de alguma forma
busca abrandar por meio da Previdência Social.

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 26/11/19
Trabalho/Atividade habitual professora
Escolaridade ensino superior completo em História, pós graduação (ciências

sociais).
Doença e/ou lesão Transtorno dissociativo / conversivo (Quadro histeriforme).

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 1/8/18 a 30/11/18.

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3. A perita do Juízo afirmou que a autora porta "transtorno dissociativo / conversivo
(Quadro histeriforme)." Contudo, afirmou que não há incapacidade porque "Não há
sintomatologia psiquiátrica incapacitante atual." (ev.19). A perícia foi realizada em 26/11/19.

Os dois laudos de médico assistente apontados no recurso foram emitidos em 11/1/19 e em
20/1/20. 

O de 11/1/19 (cerca de 50 dias após a DCB) apenas enuncia a patologia psiquiátrica, afirma
que há tratamento em curso e que há necessidade de 120 dias de afastamento.

A perícia administrativa realizada no dia 25/1/19 analisou o referido laudo de 11/1/19
(transcrito no recurso); o perito do INSS declinou acuradamente o exame mental que realizou
e que resultou na conclusão de que não há incapacidade (ev.4-out2, página27).

Já o outro laudo de médico assistente referido no recurso, emitido em 20/1/20, foi lavrdo após
a perícia judicial. Contudo, "o momento processual da aferição da incapacidade para fins de
benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do laudo pericial, constituindo
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de
novos documentos ou a formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada
incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra." (súmula 84 das Turmas
Recursais da SJ-RJ).Por conseguinte, tal documento médico não deve ser conhecido nesta
ação; podendo o autor, caso queira, apresentar tal laudo em novo requerimento administrativo.

4. Pelo exposto, não há substrato probatório apto a afastar a conclusão do laudo pericial.
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Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762486v4 e do código CRC d8722833. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019643-29.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: DELKER OLIVEIRA CORREA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOAO PAULO DOS SANTOS CLETO (OAB ES029363)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788009v2 e do código CRC 858400de. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001023-57.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALESANDRO ALVES DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

O Recorrente teve seu pedido de prorrogação de auxílio-doença negado junto ao INSS, em
20/03/2019 (NB 625.678.629-0), e, por isso ingressou com a presente ação requerendo a
concessão do benefício ou sua conversão em aposentadoria por invalidez, vez que possui
problemas de saúde seriíssimos que o impedem de exercer qualquer função laboral, tendo sido
a pretensão  julgada improcedente para se conceder o auxílio-doença, bem como a conversão
em aposentadoria por invalidez. A parte autora possui lombocialtagia bilateral, além disso é
possui ainda enfermidades oftalmológicas que o impedem de exercer sua atividade de
trabalhador rural ou qualquer atividade laborativa por falta de visão. O requerente, além de
ter olho esquerdo cego, ainda apresenta na visão direita, Calázio, Hipermetropia e
Astigmatismo, conforme abaixo explicitado:   ....

Como dito, a parte autora já possuí certa idade (38 anos) e sempre desempenhou atividades
que exigem alto grau de esforço físico (TRABALHADOR RURAL). Por encontrar-se
incapacitada para as atividades laborativas, ingressou com pedido de auxílio-doença, sendo
concedido. Entretanto, após o pedido de prorrogação do referido benefício, este fora
absurdamente negado, mesmo tendo sido apresentado documentos para a concessão de tal
benesse. ...

Ora, Nobres Julgadores, nota-se claramente o equívoco cometido pelo juízo a quo quando da
prolação da sentença, mormente pelo douto perito. Isto porque, ao DIAGNOSTICAR a
presença da doença, opinou pela CAPACIDADE LABORATIVA, o que é um verdadeiro
absurdo, pois a mesma enfermidade permitiu o Recorrido perceber o benefício ora pleiteado.
Com todo histórico clínico e social, ficou devidamente demonstrado que a Recorrente está
incapacitado para o desempenho de suas atividades. É de se demonstrar ainda, que a parte
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autora é atua como TRABALHADOR RURAL, exercer sua função laborativa em razão da
cegueira comprovada em laudo médico e, até mesmo pela perícia judicial, conforme colaciono
abaixo:  ....

O único questionamento que resta é: COMO UMA PESSOA COM AS PATOLOGIAS
DESCRITAS ENCONTRA-SE CAPAZ DE EXERCER SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS
HABITUAIS?  ...     NÃO É POSSÍVEL QUE UMA PESSOA POSSUINDO AS PATOLOGIAS
DESCRITAS, COMO MENCIONADO PELO PERITO, ESTEJA REALMENTE CAPAZ DE
EXERCER SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS URGE TRAZER À BAILA QUE, EM QUE
PESE O AUTOR ESTAR ACOMETIDO DE PROBLEMAS DE CUNHO ORTOPÉDICO (JÁ
TENDO INCLUSIVE RECEBIDO O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ISTO), O
PROBLEMA MAIOR HODIERNAMENTE ESTÁ NA SUA VISÃO, OU SEJA, DE CUNHO
OFTALMOLÓGICO, PELO QUE REITERA A ESTE H. JUÍZO A IMPORTÂNCIA DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA DA ÁREA OFTALMOLÓGICA
(PROFISSIONAL MAIS GABARITADO PARA MELHOR ESCLARECER O QUADRO
CLÍNICO DO DEMANDANTE), DESTA FEITA O PROFISSIONAL DA SAÚDE CONTARÁ
COM MAQUINÁRIOS ESPECÍFICOS. HÁ DE SE MENCIONAR QUE A JUSTIÇA SEMPRE
BUSCA POR UMA DECISÃO EQUÂNIME E JUSTA, OU SEJA, POR MAIOR QUE SEJA A
BOA-VONTADE DO NOBRE PERITO QUE REALIZOU A VERIFICAÇÃO DO PROBLEMA
DO AUTOR, SERÁ QUE ESTE É CAPACITADO PARA TANTO UMA VEZ TRATAR-SE DE
“MÉDICO DO TRABALHO”? RESSALTE-SE QUE, MESMO SOLICITANDO O MÉDICO
ESPECIALISTA NA ÁREA OFTALMOLÓGICA, CONFORME CONSTA NA EXORDIAL, NÃO
FOI DEFERIDO TAL PEDIDO, SENDO AGENDADO ASSIM, PERÍCIA COM MÉDICO DO
TRABALHO, O QUE RESTARÁ PREJUDICADA A ANÁLISE DA AÇÃO EM APREÇO E,
DESTARTE, NÃO TERÁ O PODER JUDICIÁRIO A CONSTATAÇÃO EXATA E JUSTA DO
GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE QUE O AUTOR ENFRENTA.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 18/1/1982
Trabalho/Atividade habitual trabalhador rural
Escolaridade segundo ano fundamental
Doença e/ou lesão Cegueira em Olho Esquerdo (H54.4); Espondilose (M47.9).

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 06/12/2017 a 21/05/2019 (ev.18-
out2).

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3.   Há 3 laudos indicando hérnia discal nacoluna lombar e cervical e/ou lombociatalgia; dois
deles afirmam que haveria incapacidade. Foram emitidos em 11/3/19, 22/4/19 e 23/5/19 (ev.1-
laudo5). Nenhum deles aponta o exame físico realizado pelo médico assistente no segurado.
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Contudo, o laudo do perito do Juízo afirmou que não detectou sinais de déficit motor, sinais
de radiculopatia ou Mielopatia (ev.24, n. 6). Afirmou que não há incpaacidade para a função
declarada. 

O laudo pericial apresenta-se adequadamente fundamentado. Em vista do caráter lacônico dos
laudos dos médicos assistentes, é inviável excluir a conclusão do perito a partir do conteúdo
dos três laudos referidos.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767733v3 e do código CRC 681adcb5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001023-57.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALESANDRO ALVES DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: HÉLIO JOSÉ BIANCARDI OLIVEIRA (OAB ES016172)
ADVOGADO: HÉLDER LUÍS GIURIATTO (OAB ES015986)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788011v2 e do código CRC 09d3d732. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000862-78.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MARIA FANTIN TIBURTINO (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
"... conceder à parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em
20/11/2017, início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença e data de
cessação do benefício (DCB) em 24/01/2021."

Em seu recurso, o INSS alegou o que segue:

2.2 - Do caso concreto

A comprovação da atividade rural demanda exibição de início de prova material. A parte
autora não apresentou início de prova material contemporâneo apto a comprovar o
desempenho da atividade rural durante o período de carência necessário para a concessão
do benefício.

A incapacidade para o trabalho da autora foi reconhecida administrativamente. O benefício
foi indeferido por ausência de qualidade de segurada.

O cônjuge da requerente é aposentado por tempo de contribuição com renda mensal de R$
3.170,62 em 01/2019 e DIB em 30/12/1997.

Mesmo após a concessão de aposentadoria por invalidez, apresentou diversos vínculos
urbanos, como se pode aferir do CNIS anexado aos autos. A maioria dos empregos foi para a
empresa IMETAME METALMECÂNICA, mas há também outras empresas, com recolhimentos
intermitentes entre 2000 e 2011.

Como se não bastasse, a autora possuiu empresa na cidade de Serra/ES, no período de 2011 a
2018, cuja atividade principal era o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios.

Também foi juntado pelo réu comprovante de propriedade de veículo automotor desde 2007,
também com registro de endereço na Serra.
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O marido da requerente também possui registro no DETRAN, com endereço residencial em
Jardim Camburi, Vitória/ES, sendo proprietário de um PEUGEOT 307 ano 2009, um FORD
FIESTA ano 2010 e endereço na Receita Federal na Serra/ES.

Assim, data máxima vênia, o réu não pode concordar com o reconhecimento da qualidade de
segurada especial da autora.

Desse modo, não há nos autos qualquer documento que comprove a atividade rural da
autora no período de 12 meses anteriores à data de início da incapacidade fixada pela
perícia, motivo pelo qual o autor não faz jus ao benefício pleiteado.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 29/12/1955
Trabalho/Atividade habitual trab. rural.
Escolaridade ?
Doença e/ou lesão Bursite do ombro esquerdo (CID: M75.5), tendinopatia leve no ombro

esquerdo (CID: M75), artrose acromioclavicular à esquerda (CID:
M19) e neoplasia maligna de mama à esquerda (CID: C50)

2.  A impugnação recursal refere à qualidade de segurada especial da autora.

Aponta-se a renda de aposentadoria do marido da autora.

Ocorre que a autora afirma que, na audiência, comprovou estar separada.

O contrato de parceria agrícola celebrado pela autora em 2010 já a qualifica como separada
(ev.1-procadm6, página 10). Registro que tal contrato aponta que a firma foi reconhecida no
ano de 2010 (pag.11 e pag.13).

Tal contrato é prova material do trabalho agrícola. E também de sua separação de fato,
considerando que foi lavrado e teve firma reconhecida em 2010, ou seja, vários anos antes do
ajuizamento desta ação.

O segundo ponto é uma pequena empresa ter sido aberta em nome da autora.  

Ainda em primeiro grau e antes da AIJ, a autora apontou que houve fraude (evento 33) e
 afirmou ter lavrado boletim de ocorrência para apuração do fato. Comprovou a lavratura do
boletim de ocorrência, conforme evento 33-anexo6.

Registre-se que a contestação foi genérica; nada referiu concretamente sobre a existência da
empresa; nem sobre o vencimento do (ex) marido da autora.
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Nessa linha, embora a autora tenha respondido à questão afirmando ter havido fraude (ev.33),
a sentença não se manifestou sobre esse ponto (a existência da empresa e eventual fraude). 

Trata-se de ponto relevante, visto que foi discutido em primeiro grau e o eventual fato de a
autora ser microempresária evidentemente afastaria a sua qualificação como segurada
especial.

Contudo, o INSS não devolveu a questão em embargos de declaração. Apenas a trouxe
novamente em esfera recursal.

Não posso presumir má-fé da autora. A autora levou a questão à autoridade policial, lavrando
boletim de ocorrência (ev.33-anexo6). Não esperaria má-fé de alguém que provocou a
autoridade policial numa hipótese dessa.     

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767839v5 e do código CRC 8ff63976. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000862-78.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MARIA FANTIN TIBURTINO (AUTOR)
ADVOGADO: NAÍRA VICENTE SCHERRER (OAB ES023781)
ADVOGADO: MARIA LUZIA PEREIRA GOMES (OAB ES012594)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788035v2 e do código CRC a163482f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020426-21.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARLUCE GONCALVES DE ASSIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A ação tem por objeto a concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença e/ou
aposentadoria por invalidez).

A sentença julgou improcedente o pedido.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que segue:

Conforme consta nos autos, a Recorrente é portadora de CID M51.1 - Transtornos de discos
lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, CID M 54.4 Lumbago com
ciática; CID M54.5 Dor lombar baixa. 

 Realizada a perícia judicial, a conclusão feita pelo médico perito foi de que a parte autora
não encontra-se incapacitada para exercer atividades laborativas. Conforme consta na
petição inicial, a parte autora recebia beneficio de auxílio-doença, sendo que ao requerer a
prorrogação do mesmo, teve seu pedido indeferido sob alegação da não constatação da
incapacidade laborativa. A sentença deve ser alterada, pois, com os laudos juntados nos autos
fica comprovado que a parte autora está acometida por problemas graves e crônicos na
coluna lombar, e não possui condições de continuar laborando. A Parte Autora sofre com a
radiculopatia lombar pode ser o resultado de uma hérnia de disco, uma estenose espinhal, um
esporão ósseo ou uma lesão que afeta o nervo. Provoca inflamação ou compressão de um
nervo espinhal. Ainda cumpre salientar que o perito confirma a doença da qual a parte autora
é portadora, contudo afirma que a mesma está apta a exercer atividades laborativas. Mesmo
com os laudos e exames juntados nos autos que comprovam a incapacidade. Cabe destacar
que devido ao quadro clinico atual, a doença está se agravando. Insta salientar que a
afirmação do perito está equivocada, pois a parte autora já vinha recebendo o benefício pela
mesma doença, permanecendo no estado de incapacidade conforme os laudos nos autos do seu
médico.

...

Ainda cumpre frisar que devido ao quadro clínico já narrado, a doença vem colaborando para
o agravamento do estado de saúde da requerente, uma vez que a mesma labora como auxiliar
de serviços gerais, e devido às limitações impostas não consegue exercer sua atividade laboral
de maneira satisfatória. Ademais, a parte autora possui os laudos que comprovam que faz
acompanhamento para tratar a doença, realiza exames todo ano, toma medição para controlar
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as dores, cumpre com seu papel, mas conforme orientação medica não possui condições de
continuar trabalhando, pois possui até dificuldades para se locomover devido as fortes dores,
por essas razões, ainda se faz imprescindível que a parte Autora receba o beneficio.

VOTO

 

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 25/10/1982
Trabalho/Atividade habitual auxiliar de serviços gerais - labora em hospital
Escolaridade ensino fundamental completo
Doença e/ou lesão discopatia degenerativa discal com compressão radicular.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 16/1/19 a 6/4/19 (ev.31-
out3).

Há laudo de médico assistente emitido em 5/4/19 (1 dia antes da DCB)
indicativo de continuidade da incapacidade (ev.1-laudo15).

Contudo, a indicação do exame físico contida na perícia administrativa realizada
no dia 6/4/19 - que concluiu não persistir a incapacidade - é bastante extensa. Em suma: a
perícia que resultou no indeferimento do pedido de prorrogação do benefício apresenta
fundamentação acurada (ev.31-out3, página13).

Há também laudo de 22/8/19 afirmando haver incapacidade (ev.1-laudo16). 

Não obstante isso, a perícia judicial foi realizada em 20/11/19 e excluiu a
existência de incapacidade. O perito apontou que o sinal de lasegue (indicativo de
compressão radicular em coluna) foi negativo. 

Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não
o é. Dentro do contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e
do médico assistente a respeito da existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela
conclusão do médico perito.

Com base no relato feito na sentença a respeito do laudo pericial, mantenho a
sentença por seus fundamentos.

 CONCLUSÃO.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Condeno a parte vencida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor corrigido da
causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do Código
de Processo Civil.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762420v3 e do código CRC d559729d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020426-21.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARLUCE GONCALVES DE ASSIS (AUTOR)
ADVOGADO: ANDERSON MACOHIN (OAB ES017197)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788013v2 e do código CRC 0bbd59b6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012568-36.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MIRIAN APARECIDA DA SILVA RANGEL (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA. Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por
invalidez. No recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... A autora, 35 anos (10.08.1984), ajuizou ação visando a condenação do réu
em implantar benefício por incapacidade. De acordo com a sentença, o INSS foi
condenado "a conceder o auxílio-doença NB 31/620.628.637-5 desde
23/10/2017, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB em
2/10/2019" De acordo com os laudos médicos (SABI), de 2017, a autora seria
estudante de psicologia na faculdade Multivix, possuindo passe livre com
acompanhante, portadora de doença congênita oftalmológica, estrabismo e
dificuldade de enxergar. O laudo do exame realizado pela Autarquia em
23.05.2017 contém a informação que a autora, em 2010, teve descolamento e
glaucoma em olho esquerdo, estrábico, que já tinha défict visual, com perda
total da visão desde então, registrando, também, a existência de parto
cesariana dia 17/05/17, com alta em 23/05/2017, após ter sido internada dia
10/05/17. Em que pese a grave deficiência visual da autora, cabe à Autarquia
ater-se à legalidade. De acordo com o perito previdenciário, a visão da autora
não ocasionou impedimento para o exercício das atividades. Em 2017, a autora
recebeu benefício por incapacidade. Contudo, a concessão ocorreu por causa
diversa dos problemas de visão, isto é, por CID O13 - Hipertensão gestacional
(induzida pela gravidez) sem proteinúria significativa. A baixa acuidade visual
da autora impede a concessão do benefício, sob pena de violação dos arts.42,
§2 e 59, parágrafo único (atual §1).

II.        Fundamentação.
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1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 10/8/1984
Trabalho/Atividade habitual "Garçonete e Faxineira" - ev.18
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão "Baixa visão em olho direito, e amaurose em olho esquerdo"

 

2.     A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/620.628.637-5,
formulado em 23/10/2017, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não
constatou incapacidade para o trabalho (evento 1, INDEFERIMENTO8). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em oftalmologia, confirmou baixa
visão no olho direito e amaurose no olho esquerdo (evento 18, quesito 4).
Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
garçonete e faxineira (quesitos 6-7). Atestou limitação visual para todas as
atividades (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para a
atividade habitual (quesito 13). 

Em laudo complementar, a perita descartou a viabilidade da reabilitação
profissional, porque a autora tem baixa visão importante em ambos os olhos
(evento 35).

O INSS alegou que "de acordo com a perícia médica da Autarquia, a visão
nunca foi impedimento para o exercício das atividades da autora. Em 2017, a
autora recebeu benefício por incapacidade em 2017 por  CID O13
- Hipertensão gestacional (induzida pela gravidez) sem proteinúria
significativa" (evento 40).

A alegação do INSS é impertinente, não condiz com o caso concreto. A  perícia
médica administrativa a que a autora foi submetida só avaliou queixa de
problema na visão e negou incapacidade laboral por considerar que visão
monocular não representava impedimento para a atividade habitual da autora
(evento 4_OUT1, fl. 16).

O INSS também alegou que "em 2015, a autora não possuía a carência para a
concessão do benefício" (evento 40).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 266



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 473/552

5012568-36.2019.4.02.5001 500000768857 .V2 JES7027© JES7027

A perita estimou o início da incapacidade em 2015 (quesito 18). Naquela
época, a autora tinha recolhido mais do que 12 contribuições previdenciárias e
mantinha a qualidade de segurada da Previdência Social (evento 4). A objeção
do INSS não procede.

Ficou provada incapacidade definitiva para a atividade habitual e inviabilidade
de reabilitação profissional. A autora tem direito ao auxílio-doença NB
31/620.628.637-5 desde a data do requerimento administrativo, em 23/10/2017,
com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia
judicial.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-
doença NB 31/620.628.637-5 desde 23/10/2017, convertendo-o em
aposentadoria por invalidez com DIB em 2/10/2019.

3.  Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000768857v2 e do código CRC d2dd4c7a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012568-36.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MIRIAN APARECIDA DA SILVA RANGEL (AUTOR)
ADVOGADO: JAKELINY PALMGREN (OAB ES028174)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788037v2 e do código CRC 0d1ed671. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002521-88.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILENE LINHARES MARTINS (AUTOR)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

O INSS interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que o condenou a
pagar APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte autora. Em seu recurso, o INSS alegou
o que segue:

II – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE OU SER O RECORRIDO INSUSCEPTÍVEL DE
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL ...   No caso em análise, a parte autora
não comprovou judicialmente o seu enquadramento na hipótese legal de
garantia do benefício, conforme se verifica da leitura do laudo pericial.  A
perícia informa a existência de incapacidade PARCIAL E PERMANENTE. A
sentença em nenhum momento afastou a incapacidade PARCIAL, ou
justificou a invalidez com base nas condições especiais da parte autora.   Com
efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a incapacidade que dá
ensejo à concessão da aposentadoria por invalidez deve ser total e
permanente para qualquer atividade laborativa.  ...

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 30/3/55
Trabalho/Atividade habitual Servente em Escola Estadual em São Gabriel da Palha
Escolaridade  Ensino médio completo
Doença e/ou lesão M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos

intervertebrais com radiculopatia
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2.  Em seu recurso, o INSS afirmou que "... a perícia informa a existência de incapacidade
PARCIAL E PERMANENTE"; e afirmou também que "... a sentença em nenhum momento
afastou a incapacidade PARCIAL, ou justificou a invalidez com base nas condições especiais
da parte autora."

O laudo pericial, ao responder o item 7, de fato afirmou que a incapacidade é parcial e
permanente.  Contudo, no item conclusão, o perito afirmou que a incapacidade é
"permanente para toda e qualquer atividade" (evento13, item conclusão). 

Há essa incongruência no laudo. Resta saber em qual ponto o perito se equivocou: se no item
"conclusão"; ou na resposta ao item 7.

O equívoco está na resposta ao item 7. Afirmo-o porque o perito, ao ser indagado a respeito
da possibilidade de reabilitação, afirmou que a mesma seria inviável. Com efeito, eis a
resposta ao item 12:

12. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar
se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional
ou para a reabilitação? Qual atividade? 
R- Não, conforme justificado no laudo.

Pelo exposto, conclui-se que houve mero equívoco do perito no item 7; e que o perito de fato
concluiu haver incapacidade definitiva e omniprofissional; ou, nas palavras do perito, a
incapacidade é "permanente para toda e qualquer atividade"

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000775507v3 e do código CRC 3b6f47d2. 
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 267



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 477/552

5002521-88.2019.4.02.5005 500000775507 .V3 JES7027© JES7027

Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002521-88.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILENE LINHARES MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: VOLMER VITOR KIILL PACHECO (OAB ES027880)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788039v2 e do código CRC cda28ae2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001592-86.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: VALDEIR SANTOS DE DEUS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença condenou o INSS a “...MANTER o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à
parte-autora... CONVERTENDO-O em Aposentadoria por Invalidez, a contar da realização
da perícia judicial, em 14/03/2019    ”.

O INSS recorreu, alegando o que segue:

II – DA AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE
OU SER O RECORRIDO INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  ....   
         No caso em análise, a parte autora não comprovou judicialmente o seu enquadramento
na hipótese legal de garantia do benefício, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial.  A perícia em momento nenhum sugeriu a realização de cirurgia. O AUTOR JÁ
REALIZOU PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, que não obteve sucesso, pelo que o perito
sugeriu a reabilitação, ante a existência de incapacidade parcial e permanente para as
atividades laborativas habituais do segurado.    Não há qualquer sentido em conceder
aposentadoria por invalidez, sob o fundamento da desobrigação de ser submetido a
procedimento cirúrgico, SE ELE JÁ ACONTECEU, POR LIVRE E ESPONTÂNEA
VONTADE DO AUTOR!    Com efeito, de acordo com o art. 42 da lei de benefícios, a
incapacidade que dá ensejo à concessão da aposentadoria por invalidez deve ser total e
permanente para qualquer atividade laborativa.

A sentença apresenta a seguinte fundamentação:
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II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 26/1/80
Trabalho/Atividade habitual Ajudante de caminhão de gás
Escolaridade Cursando o ensino fundamental - ev.21
Doença e/ou lesão M15.0 - Artrose.- "processo degenerativo da coluna lombar." - cf.

laudo, ev.21, item conclusão.

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

3.    O perito do Juízo reconheceu que "Há limitação para o exercício de sua atividade
habitual por haver sinais de compressões radiculares". Também afirmou que "Há
incapacidade parcial e permanente para atividades com esforço."

Resta aferir se há possibilidade de reabilitação.

O Juízo a quo entendeu que não, com base na seguinte razão de decidir:

O laudo pericial apresentado no evento 21 aponta no sentido de que o requerente é portador
de processo degenerativo da coluna lombar. Fez cirurgia de artrodese e ainda apresenta sinais
de compressões radiculares com incapacidade para atividades com esforço. Concluiu que há
incapacidade parcial e permanente para atividades com esfoço. Afirmou que o autor pode ser
reabilitado para atividades sem esforço.

O autor se submeteu a cirurgia com melhora do quadro de compressão. Ainda assim,
apresenta incapacidade permanente para sua atividade laboral, com sugestão do perito de
reabilitação.

A partir do relato do perito, é possível concluir que as limitações ortopédicas
do demandante só poderiam ser revertidas por procedimento cirúrgico, o que indica o
caráter permanente das limitações apontadas.

Ocorre que tal tratamento é de natureza facultativa, nos termos do artigo 101 da Lei 8.213/91,
não podendo ser a pessoa obrigada a se sujeitar a procedimento que envolve um grau de risco
considerável e possibilidade de sequelas definitivas. Confira-se o aludido dispositivo:
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Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista
inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico
a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e
custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue,
que são facultativos.

Neste sentido, uma vez constatada que a afecção que está a incapacitar a demandante depende
de cirurgia para solução, deve ser-lhe concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez,
pois, fazer de modo contrário, diga-se, conceder apenas o benefício temporário do auxílio-
doença, seria o mesmo que compelir a beneficiária, ainda que indiretamente, a submeter-se a
este tipo de tratamento que, por lei, é facultativo.

Assiste razão ao INSS. Vejamos.

Como observa a sentença, o autor já se submeteu a procedimento cirúrgico. 

O perito do Juízo anotou que o autor "...Já foi operado com melhora do quadro de
compressão. O tratamento é realizado pelo SUS." (ev.21, r).

O que a LBPS veda é forçar o segurado a submeter-se a uma cirurgia a que ele não quer se
submeter. Se ele já foi operado, o artigo 101 não tem incidência.

O autor tem 40 anos e, segundo o laudo, estaria cursando o ensino fundamental. Reside em
município da grande Vitória. Embora haja incapacidade definitiva para realizar atividades que
demandem esforços físicos, reputo inviável desde já excluir a possibilidade de reabilitação.

III.      Conclusão.

Oportunamente, corrija-se a autuação, uma vez que ela indica que ambas as partes recorreram.
Apenas há recurso do réu (INSS).

DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS. Mantida a concessão do auxílio-doença fixado
na sentença, caberá ao INSS  proceder ao "... encaminhamento do segurado para análise
administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional". 

Reitere-se que "a análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá
adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade
parcial e permanente para atividades que exijam esforços físicos, ressalvada a possibilidade
de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença." (Tema 177, TNU).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000763105v4 e do código CRC 301bb233. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001592-86.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: VALDEIR SANTOS DE DEUS (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)
ADVOGADO: MAXILIANA DA SILVA TEIXEIRA (OAB ES031360)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PROVIMENTO ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787899v2 e do código CRC 3f5e95c5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001158-66.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...  A Recorrente, no dia 20/03/2019, requereu o benefício de auxílio-doença (NB:
627.203.552-0) em razão de fortes dores no corpo, principalmente na coluna e nos joelhos
(artrose), sendo o mesmo indeferido. Conforme laudo pericial acostado ao EVENTO 32, o
perito apresenta diagnóstico de Espondilose (M47.9), Hipertensão Arterial (I10) e Diabetes
Mellitus Não-insulinodependente (E11.9), mas conclui que o exame pericial demonstrou que
não há incapacidade atualmente. Contudo, a conclusão do laudo pericial não condiz com as
reais condições de saúde em que se encontra a Recorrente. No curso do processo a Recorrente
apresentou exame de imagem e laudos médicos que atestam sua limitação física, vejamos:   ...

Cumpre salientar que a Recorrente, apesar de estar desempregada, exerce diariamente a
função de cuidadora de seu filho que possui graves problemas de saúde e encontra-se
acamado. O filho necessita de cuidados que demandam esforços físicos, como por exemplo
banho no leito. A Recorrente apresenta nesta oportunidade registro no CadÚnico que
demonstra que seu filho vive com ela. Isto posto, a Recorrente, ao elaborar quesitos médicos,
explorou a atividade de cuidadora para as quais apresenta limitação importante, contudo,
surpreendentemente o perito informou que a Recorrente não exerce tal função e que reside só,
vejamos:   ...

Portanto, verifica-se que o ilustre perito analisou a incapacidade da Recorrente apenas
levando em consideração sua atividade como “do lar”, sem se atentar para o fato de que
necessita cuidar de seu filho enfermo, que exige grande esforço físico. Assim, em casos em que
o laudo é omisso e contraditório, já que não analisou a situação fática da Recorrente, a
jurisprudência é pacífica no sentido de ser designada nova perícia médica, inclusive a do
Tribunal Regional Federal da 2º Região:   ...

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 270

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 486/552

5001158-66.2019.4.02.5005 500000766980 .V6 JES7027© JES7027

Por estes motivos, Excelências, que se espera pela reforma da sentença, para que seja
restabelecido o benefício de auxílio doença de acordo com os laudos médicos e exames
apresentados pela parte Recorrente. No entanto, caso Vossas Excelências não entendam pela
reforma, requer a anulação da sentença para que seja determinada a realização de nova
perícia médica com médico especialista (ortopedista) que analise de forma correta o quadro
de saúde da Recorrente e que não seja inconclusiva como foi a perícia que fundamentou a
sentença.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 6/1/1958
Trabalho/Atividade habitual "do lar"

 
Escolaridade ?
Doença e/ou lesão Espondilose (M47.9). Hipertensão Arterial (I10). Diabetes Mellitus

Não-insulino-dependente (E11.9).

2.  A autora alegou, já na inicial, ser "do lar".

No recurso, a autora alegou que fizera quesitação onde "explorou a atividade de
cuidadora" porque reside com o filho, o qual "...necessita de cuidados que demandam
esforços físicos, como por exemplo banho no leito."

A autora é segurada facultativa. 

Declarou-se dona de casa para o perito do INSS.

Também se declarou dona de casa para o perito do Juízo.

Da leitura na petição inicial, nada há que indique residir com um filho que precise de
cuidados especiais, como dar banho no leito. Essa questão somente foi levantada no recurso.

Nessa linha, o terceiro quesito formulado pela autora indagou a respeito da possibilidde de
"... exercer a função de cuidadora de uma pessoa acamada, que necessita de receber banho no
leito..." (ev.12). Trata-se de quesito dissociado do que se alegou na inicial, onde nada se
mencionou a respeito de a autora ser cuidadora; ou ter que cuidar de alguém acamado.

De qualquer modo, o perito respondeu a tal quesito, nos seguintes termos:

- Queira o perito médico esclarecer se a pericianda consegue, em razão da doença/lesão que a
acomete, realizar atividades que demandem esforço físico, como por exemplo exercer a função
de cuidadora de uma pessoa acamada, que necessita de receber banho no leito? 
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R= A pericianda não exerce essa atividade e relata que mora só.

O perito é profissional de confiança do Juízo. Ainda que a autora alegue, no recurso, residir
com o filho, tal informação não foi contida na inicial e discrepa daquilo que o perito afirmou
que a mesma lhe disse.

Pelo exposto, estando o laudo adequadamente fundamentado, deve ser mantida a sentença que
acolheu as conclusões do perito.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000766980v6 e do código CRC 64b3a447. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001158-66.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825465v2 e do código CRC 32b4cff7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 0025450-64.2016.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DAS NEVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR ORIGINÁRIO.
HABILITAÇÃO DE COMPANHEIRA. DIREITO PERSONALÍSSIMO.
UMA VEZ QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA PELO TITULAR, O
DEPENDENTE TEM DIREITO À HABILITAÇÃO E A RECEBER
EVENTUAL RESÍDUO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO
PROVIDO.

 

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

Embora reconhecido "[...]seria caso de prorrogação do auxílio doença a contar da data de
entrada do requerimento administrativo (15/07/2016), sendo certo que este (o auxílio doença)
se enceraria com o óbito do Sr. UILSON RODRIGUES VIEIRA, ocorrido em 15/09/2016", fora
julgado improcedente o pedido alegando: "Não há que se falar em transmissão dos citados
valores a sua companheira, tendo em conta que tratam-se de verbas personalíssimas, a serem
entregues unicamente ao detentor da incapacidade que justificou o deferimento do auxílio
doença. Conforme já apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, todo benefício
previdenciário é direito personalíssimo, o qual se extingue com o falecimento do titular, como
esposado no Resp nº 1.656.925/SP. Em suma, não obstante o de cujus possuísse direito à
prorrogação do citado benefício (auxílio doença), não seria o caso de conversão do citado
auxílio em aposentadoria por invalidez (frente a temporariedade da doença, como apontado
pelo laudo), não havendo, ainda, que se falar em transmissão dos valores afetos ao citado
benefício para a companheira do falecido, impondo-se, assim, a extinção do feito com
resolução do mérito." A r. Sentença há de ser modificada para julgar procedente o
pedido inicial porquanto não se trata de ação proposta após o óbito, nem continuar recebendo
o benefício, antes em continuidade a processo que o "de cujus" iniciou e receber o período que
tinha direito, e foi reconhecido, até seu falecimento.

II.        Fundamentação.
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1.  A ação foi proposta pelo sr. UILSON, que faleceu, vindo a ser sucedido no pólo ativo pela
sua companheira.

UILSON recebeu auxílio-doença de 16/9/13 a 15/7/16. A sentença reconheceu que teria
direito à prorrogação desse benefício até a data de seu óbito, ou seja, até 15/9/16 (ou seja:
deveria ter recebido mais 2 meses de benefício). Ocorre que o benefício não foi prorrogado e
a sentença fixou tratar-se de direito personalíssimo, como se depreende do seguinte trecho da
fundamentação:

... Não se olvide que o de cujus foi beneficiário do auxílio doença desde
16/09/2013 até 15/07/2016, como se verifica em folhas 19 dos autos. A
incapacidade do autor era total, todavia TEMPORÁRIA (item 7 de folhas 117
do laudo), na ocasião do requerimento administrativo que pugnou pela
prorrogação do citado benefício de auxílio doença, formulado em 15/07/2016
(conforme folhas 19), o que, em tese, não redundaria na conversão do auxílio
doença em aposentadoria por invalidez (um dos requisitos para que auxílio
doença transmudese em aposentadoria por invalidez, é que a precariedade da
saúde do requerente seja definitiva). Assim, seria caso de prorrogação do auxílio
doença a contar da data de entrada do requerimento administrativo
(15/07/2016), sendo certo que este (o auxílio doença) se enceraria com o óbito
do Sr. UILSON RODRIGUES VIEIRA, ocorrido em 15/09/2016. Noutro giro, o
benefício de auxílio doença a ser prorrogado seria devido AO AUTOR
ORIGINÁRIO do pleito, a saber, o Sr. Uilson Rodrigues Vieira que, como
afirmado, veio a falecer no curso do processo. Não há que se falar em
transmissão dos citados valores a sua companheira, tendo em conta que tratam-
se de verbas personalíssimas, a serem entregues unicamente ao detentor da
incapacidade que justificou o deferimento do auxílio doença. Conforme já
apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, todo benefício previdenciário é
direito personalíssimo, o qual se extingue com o falecimento do titular, como
esposado no Resp nº 1.656.925/SP. Conforme já apontado pelo Superior
Tribunal de Justiça, todo benefício previdenciário é direito personalíssimo, o
qual se extingue com o falecimento do titular, como esposado no Resp nº
1.656.925/SP. Em suma, não obstante o de cujus possuísse direito à
prorrogação do citado benefício (auxílio doença), não seria o caso de
conversão do citado auxílio em aposentadoria por invalidez (frente a
temporariedade da doença, como apontado pelo laudo), não havendo,
ainda, que se falar em transmissão dos valores afetos ao citado benefício
para a companheira do falecido, impondo-se, assim, a extinção do feito com
resolução do mérito.  Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS
PEDIDOS, resolvendo o mérito do processo com fulcro no art 487, I do
CPC/15.
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Assiste razão ao Juízo a quo quando reputou tratar-se de direito personalíssimo. Equivocou-
se, contudo, ao julgar improcedente o pedido com base nessa razão de decidir.

O direito personalíssimo reverbera, na esfera processual, na intransmissibilidade da ação que
estava em andamento quando o autor veio a falecer. Processualmente, a causa da extinção
seria o artigo 485, IX, do CPC.

Ocorre que, diversamente, o STJ passou a entender que o artigo 112 da Lei 8.213/91, por ser
norma especial, preponderaria sobre a processual de modo que, tendo havido o ajuizamento
da ação pelo segurado e seu óbito durante o processo, é cabível a habilitação dos sucessores
para receber o benefício devido àquele, cujo termo final sreá a data do óbito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO  DE PROCESSO
CIVIL DE 1973.  APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.  DEFICIÊNCIA  DE
 FUNDAMENTAÇÃO.  INCIDÊNCIA,  POR ANALOGIA, DA SÚMULA   N.
 284/STF.  ÓBITO  DO  SEGURADO  NO  CURSO  DA
 EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO  DO  DEPENDENTE  PREVIDENCIÁRIO.
 PREFERÊNCIA  SOBRE  OS DEMAIS  HERDEIROS.  ART.  112  DA LEI
N. 8.213/91. APLICABILIDADE NO ÂMBITO  ADMINISTRATIVO  E
JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.060, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 
I  -  Consoante  o  decidido  pelo  Plenário  desta  Corte na sessão realizada  em
 09.03.2016,  o  regime recursal será determinado pela data  da  publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se  o Código de Processo
Civil de 1973. II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a
arguição de ofensa ao dispositivo de   lei   federal   é   genérica,   sem  
demonstração  efetiva  da contrariedade,  aplica-se, por analogia, o
entendimento da Súmula n.284, do Supremo Tribunal Federal. III - A
controvérsia refere-se à interpretação do art. 112 da Lei n. 8.213/91  no caso de
óbito do segurado no curso da execução, o qual, segundo  a  Autarquia
 previdenciária, teria aplicação apenas na via administrativa  e estaria em
testilha com o art. 1.060, I, do Código de  Processo  Civil  de  1973,  de  modo
 que não seria suficiente a habilitação da viúva, mas de todos os herdeiros
necessários. IV - Sobre o tema, esta Corte firmou orientação segundo a qual:
a) a aplicação  do  artigo  112  da  Lei  8.213/1991  não  se restringe
à Administração Pública, sendo aplicável também no âmbito judicial;
b) sobrevindo  o  falecimento  do  autor  no  curso  do  processo,
seus dependentes  previdenciários  poderão  habilitar-se  para receber
os valores  devidos;  c)  os dependentes habilitados à pensão por
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morte detêm preferência em relação aos demais sucessores do de cujus; e
d) os  dependentes  previdenciários  (e na falta deles os sucessores do
falecido)  têm  legitimidade  processual  para  pleitear valores não recebidos
 em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento
de bens. V - Prevalência do art. 112 da Lei n. 8.213/1991 sobre o art. 1.060, I,
 do Código de Processo Civil de 1973, em observância ao princípio da
especialidade. VI - Recurso Especial desprovido.   (STJ - 1ª turma. REsp
1650339 / RJ.  RECURSO ESPECIAL 2017/0017537-4.  Relator Ministra
REGINA HELENA COSTA. Data do Julgamento 16/10/2018)

 

2. Mérito da causa.

Uilson recebeu auxílio-doença de 16/9/13 a 29/7/16 (evento70-out52,p.1)

Uilson faleceu em 15/9/2016, menos de 2 meses depois da DCB.

Houve perícia indireta em setembro de 2018. 

Sobre a incapacidade do falecido sr. UILSON, a perita consignou o seguinte:

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). •
Insuficiência venosa crônica (CID: I87.2).

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do
último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos
quais se baseou a conclusão. • Houve incapacidade temporária e total. Após anamnese e
avaliação dos laudos médicos. 

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de
natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? • Temporária. Total. 

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). •
De acordo com os exames e laudos apresentados, iniciou no ano de 2014.

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. • O Senhor Uilson
Rodrigues Vieira esteve incapaz de forma temporária e total da negativa da parte Demandada
em 29.07.2016 até o óbito. 

10) Incapacidade remonta a data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão
ou agravamento dessa patologia? Justifique. • Decorre de progressão da patologia.
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Estando comprovado que a incapacidade perdurava desde 2014 pelo laudo pericial e
considerando que o INSS pagou auxílio-doença de 16/9/13 a 29/7/16 e que Uilson
faleceu em 15/9/2016; o recurso deve ser PROVIDO, a fim de que o INSS pague o benefício
à autora habilitada desde a cessação ocorrida em 29/7/16 até a data do óbito, ou seja, 15/9/16.

III.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora. CONDENO o INSS a PAGAR o
auxílio-doença devido ao falecido autor (Uilson0 à autora habilitada, desde a cessação
ocorrida em 29/7/16 até a data do óbito, ou seja, 15/9/16.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621354v9 e do código CRC 6af6a8e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:26 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 09/09/2020
Pauta: 271



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 494/552

0025450-64.2016.4.02.5052 500000787849 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 0025450-64.2016.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DAS NEVES (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO NUNES LOPES (OAB ES017122)
ADVOGADO: PAULA GHIDETTI NERY LOPES (OAB ES016822)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY (OAB ES007025)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787849v2 e do código CRC 752919b1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002888-27.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSE MARIA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A sentença condenou o INSS a "...  pagar ao autor as parcelas do benefício auxílio-doença
referentes ao período de 27/07/2018 a 05/02/2019."

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, a parte autora pediu a retroação da DIB à DER; e também o pagamento do
benefício até o fim do tratamento no HUCAM.

Em seu recurso, o INSS alegou que o autor não teria qualidade de segurado, pelos seguintes
motivos:

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO
NO CNIS.   Na r. Sentença, o Juízo entendeu que o último vínculo laborativo do autor
encerrou-se em 13/07/2016.  Os vínculos do autos com a empresa MORESCHI LOGÍSTICA
TRANSPORTES LTDA não podem ser considerados para fins de manutenção da qualidade
de segurado. Apesar de ter a data de início registrada no CNIS, não há qualquer
recolhimento de contribuição. Analisando a CTPS juntada aos autos, verifica-se, ainda,
que os vínculos estão foram da ordem cronológica, o que nos leva à conclusão de que sua
anotação ocorreu apenas para fazer prova perante o INSS e não refletem a realidade.  Nas
folhas 08/09 da CTPS constam DUAS anotações com a mesma empresa, sendo que o
registro de fl. 08 é POSTERIOR o registro de fl. 09 e 10. Não há qualquer recolhimento da
referida empresa no CNIS. ...  Impende ressaltar que a anotação em Carteira de Trabalho e
Previdência Social tem presunção juris tantum, ou seja, não é prova absoluta e pode ser
refutada mediante prova em contrário, não constituindo prova plena do exercício de
atividade em relação à Previdência Social. A ausência de ordem cronológica e a existência
de DOIS VÍNCULOS COM A MESMA EMPRESA retiram toda a credibilidade da
CTPS.  Nesse sentido é o Enunciado 12 do TST: “As anotações apostas pelo empregador na
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carteira profissional do empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas
juris tantum.” E pacificando a discussão, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 225,
que assim dispõe: “NÃO E ABSOLUTO O VALOR PROBATORIO DAS ANOTAÇÕES DA
CARTEIRA PROFISSIONAL.”  ...   Dessa maneira, qualquer vínculo alegado pela Parte
Autora que não conste do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, não pode ser
considerado, a não ser que comprovado documentalmente.   Os vínculos com a empresa
MORESCHI LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA não podem ser considerados para fins de
manutenção da qualidade de segurado, em face das razões expostas. A última contribuição
recolhida para o autor data de 02/2015.  Assim, é forçoso concluir que, na DII fixada pela
perita judicial, o autor não tinha a qualidade de segurado.  ...

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 18/3/1962
Trabalho/Atividade habitual motorista de ônibus/caminhão
Escolaridade ensino médio incompleto
Doença e/ou lesão Cirrose hepática e Tuberculose pulmonar em tratamento

2.  RECURSO DO INSS.

No recurso, o INSS afirmou que "Os vínculos do autos com a
empresa MORESCHI LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA não podem ser considerados para
fins de manutenção da qualidade de segurado. Apesar de ter a data de início registrada no
CNIS, não há qualquer recolhimento de contribuição."

Ora: o vínculo está registrado no CNIS com data de início em 24/9/15. Se a empresa não
recolheu as contribuições que devia ter recolhido, não posso imputar tal falha ao autor.
Registro, ainda, que o CNIS não aponta tratar-se de registro extemporâneo (ev.6-out2). Ou
seja: a empresa anotou a CTPS do autor e fez registro no CNIS; tudo indica que, a partir
disso, deixou de recolher as contribuições, fato que não é culpa do autor.

Para além disso, o autor apresentou o termo de rescisão de tal contrato de trabalho, que foi
lavrado em 13/7/16 (ev.55-out2).

Logo, nada há a prover no recurso do réu.

RECURSO DO AUTOR.

O autor pediu, no recurso, a retroação da DIB à DER; e o pagamento do benefício até o fim
do tratamento no HUCAM.
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A DER se deu em 14/6/18.

A sentença fixou a DIB em 27/7/18, com base na seguinte fundamentação:

No caso em tela, realizada perícia médica com médica do trabalho na data de 29/07/2019
(Evento 24, LAUDO1), ficou constatado que o autor é portador de cirrose hepática e
tuberculose pulmonar em tratamento, que, no entanto, não o incapacitam de exercer suas
atividades habituais de motorista de ônibus/caminhão. Segundo a perita, o requerente
encontra-se estável clinicamente, sem nenhum sinal de descompensação hepática. Ademais,
está em seguimento médico, demonstrando enzimas hepáticas sem alteração e sem sinais de
sangramento.

Ainda de acordo com a expert, o periciado esteve incapaz de trabalhar no período de
27/07/2018 a 05/02/2019, não sendo possível afirmar a existência de incapacidade
anteriormente, haja vista que os exames anteriores apresentados são inespecíficos e mostram
alterações muito discretas, de modo que quando não correlacionados com os exames físico e
clínico presenciais não indicam incapacidade e/ou restrições (Evento 38).

O recorrente questiona se, tendo sido "... internado no dia 14/07/2019 devido ao
procedimento cirúrgico de urgência, onde permaneceu hospitalizado até 07/08/2018, como o
mesmo, poderia estar apto ao trabalho em data anterior a 27/07/2018,".

Há prova de internação em 16/7/18 (ev.1-out10, p.4).  Não há prova de incapacidade antes
dessa data. A DIB deve ser aí fixada.

No que refere ao termo final do benefício (DCB), ao julgar o Tema 164 (Pedilef n. 0500774-
49.2016.4.05.8305/PE), a TNU fixou a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

Logo, não há como estender o benefício "o fim do tratamento médico supervisionado na
HUCAM", como se pediu no recurso.
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Deve ser fixada uma DCB, tal qual fez a sentença. Caso o autor não se recupere, deve pedir a
prorrogação.

III.      Conclusão.

O recurso do INSS deve ser desprovido. Sem custas, em face da isenção legal de que goza o
réu. Condeno o INSS a pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação, aplicando-se o critério previsto na súmula 111 do STJ.   

O recurso da parte autora deve ser provido em parte para RETROCEDER a DIB fixada na
sentença para o dia 16/7/18. No mais, mantenho a sentença.  Sem condenação em honorários
advocatícios e custas, que somente são devidos quando o recorrente é vencido, nos termos do
artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621314v8 e do código CRC 19a3fa68. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002888-27.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE MARIA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOCIMARA ROSSI (OAB ES028084)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora e de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787855v2 e do código CRC 143d9ce6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001906-98.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AGNALDO BEIJAMIM DA FONSECA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora formulou alegação genérica no sentido de que o benefício era
cabível; após, aduziu a ausência de fundamentação do laudo; que o Juízo não está vinculado à
conclusão do perito; e que a sentença não foi fundamentada.

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 25/12/74
Trabalho/Atividade habitual lavrador (meeiro)
Escolaridade 5ª série do ensino primário
Doença e/ou lesão Antecedente de fratura de patela direita (rótula), consolidada sem

comprometimento funcional. CID 10 S82.0

2.  Alegação de ausência de fundamentação do laudo.

No recurso o autor alegou que o laudo não apresenta fundamentação. Disse o que segue:

Por fim, insta destacar as respostas do perito não foram esclarecedoras, limitando-se a
responder "Não" em todos os quesitos, sem realizar qualquer teste físico ou avaliar
minuciosamente os laudos e exames apresentados. Importante ainda salientar, que mesmo
após a comprovação da cirurgia realizada pelo trabalhador rural, o perito se limitou a
informar que o mesmo estava apto ao trabalho.
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O autor está equivocado. O laudo está acuradamente fundamentado. Sobre tal aspecto, remeto
ao autor aos itens II a IV do laudo, nos quais o perito abordou de forma detalhada o histórico
laboral, o exame clínico, o exame físico e a conclusão a que chegou.

3. A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a parte
autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial, alegando, com
base nos laudos e exames médicos por ela apresentados, que sua condição de
saúde a impede de exercer atividades laborativas.

Entretanto, verifico que a pretensão autoral subsume-se à mera irresignação do
laudo pericial. Nada mais do que isso.

Importa destacar que a existência de determinada patologia não implica
necessariamente em incapacidade laboral. Outrossim, durante a perícia, a parte
autora queixou-se de dor no joelho direito. Nesse passo, o(a) perito(a) realizou o
exame físico, relatando, in verbis: "Marcha livre, normal, sem auxílio de apoio
mecânico (órtese). Membros superiores com tônus, força muscular, movimentos
simétricos e normais, sem alterações articulares. Joelho direito com cicatriz
cirúrgica antiga sem comprometimento funcional. Ausência de edema e outros
sinais inflamatórios; sem derrame articular; movimentos do joelho direito de
amplitudes normais."

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz.
Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral
subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável
que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância das
partes, tendo prestado compromisso de bem desempenhar o encargo, merecendo
a confiança do juiz, ou seja, há presunção de legitimidade dos laudos oficiais em
face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na
prática é o que se observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo
do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida no
ordenamento jurídico pátrio.
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DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na parte inicial do recurso, o autor formulou alegação genérica no sentido de que o benefício
era cabível. Não se apontou, concretamente, em que aspecto o laudo pericial - no qual se
embasou a sentença - estaria equivocado.

A alegação de vício de fundamentação do laudo foi tratada - e refutada - no tópico anterior. 

A sentença apresenta fundamentação suficiente e se ampara em laudo acuradamente
fundamentado. Nela nada há a reparar.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621348v3 e do código CRC b94ec1ea. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001906-98.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AGNALDO BEIJAMIM DA FONSECA (AUTOR)
ADVOGADO: NAYARA NERY JUSTINO (OAB ES026673)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788015v2 e do código CRC 7ff7cb17. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002675-18.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEBASTIAO GLAUCEMIR BILO DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.  RECURSO DA PARTE
AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese

A sentença que condenou o INSS a "... conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença
à parte autora, com DIB em 06/09/2019 e com DIP na presente, devendo ser mantido
até a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de
requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação."

Ambas as partes recorreram.

Em seu recurso, o INSS formulou os seguintes pedidos:

a) afastar a multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de
fazer (concessão do benefício) e de não fazer (não cessar sem prévia perícia), ou,
subsidiariamente, reduzi-la para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo,
R$1.000,00 (mil reais); 

b) afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade dos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º
8.213/91, incluídos pela Lei 13.457/2017, e fixar a DCB, na forma do § 8º do art. 60 da Lei
8.213/1991, incluído pela Lei 13.457/2017, em 11/03/2020 (seis meses após a perícia); 

c) substituir o IPCA-E pelo INPC, na forma do Tema 810 do STF c/c Tema n° 905 do STJ, para
fins de correção monetária das prestações vencidas.

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a
parte autora aduziu o que segue:

Pois bem. O Recorrente é portador de GONARTROSE, EDEMA NO COXIN GORDUROSO
SUPRA-PATELAR, CISTO DE BAKER, 6 CONDROMALÁCIA PATELAR GRAU IV,
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA CARTILAGEM HILIANA, BURSITE PRÉ-PATELAR E
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INFRA-PATELAR NOS JOELHOS ESQUERDO E DIREITO; TENDINOPATIA DO SUPRA-
ESPINHAL, PROCESSO DEGENERATIVO ACROMIO-CLAVICULAR NO OMBRO
DIREITO, HÉRNIA DE BASE LARGA À DIREITA EM L4-L5 E HÉRNIA PÓSTERO-
LATERAL ESQUERDA EM L5-S1, DIABETES E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, que o
incapacita de exercer suas atividades laborais, conforme consta dos laudos médicos anexados
aos autos, não pairando, pois, qualquer dúvida quanto a tal afirmativa. Entretanto, em perícia
médica realizada no âmbito administrativo do Recorrido, o perito desconsiderou a
incapacidade laboral do Recorrente e indeferiu o pedido do benefício de auxílio doença. Insta
salientar, que tal indeferimento se deu de forma ILEGAL, tendo em vista que o Recorrente
apresentou laudo médico que demonstrava incapacidade total para suas atividades laborais.
Lamentavelmente, no âmbito judicial data máxima vênia, a ilustre perita do Juízo também
desconsiderou a incapacidade definitiva do Recorrente. Ocorre Excelência, que desde o início
da incapacidade laboral do Recorrente, seu quadro de saúde não apresentou melhora, ao
contrário, se encontra incapacitado de FORMA TOTAL E DEFINITIVA, até porque as
patologias as quais é acometido são crônicas, sem a menor possibilidade de recuperação,
mesmo ante qualquer tratamento proposto. Em suma, se verifica que apesar de ter sido
declinado pela ilustre jus perita que o Recorrente se encontra incapacitado de forma total e
temporária, tal afirmativa não merece prosperar em parte, eis que dada a gravidade de seu
estado de saúde, a parte se encontra incapacitada de forma TOTAL E DEFINITIVA, fazendo
jus a concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez e não somente ao benefício de
Auxílio Doença, como determinado no comando sentencial. 7 Vale frisar, que no presente caso
não há que se falar em reabilitação profissional, levando em consideração a atividade
exercida pelo Recorrente, qual seja, PEDREIRO, idade avançada, baixo grau de escolaridade
e limitações laborais já especificadas. E mais, a realização de um processo de reabilitação
profissional no presente caso não iria resolver a situação fática do Recorrente, eis que as
patologias as quais é acometido tem caráter crônico.  ...

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 7/9/1969 - 50 anos
Trabalho/Atividade habitual pedreiro
Escolaridade fundamental inncompleto
Doença e/ou lesão G56.0 - Síndrome do túnel do carpo 

O24 - Diabetes mellitus pré-existente, insulino-dependente 
M54.5 - Dor lombar baixa 
M17 - Gonartrose primária bilateral 
M75.1 - Síndrome do manguito rotador

2.  RECURSO DO AUTOR.

O autor, no recurso, aponta suas condições pessoais como demonstrativas da impossibilidade
de reabilitação.
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A súmula 47 da TNU tem a seguinte dicção:  Uma vez reconhecida a incapacidade parcial
para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a
concessão de aposentadoria por invalidez.

A perita fixou que a incapacidade é total e temporária e apontou o prazo de 6 meses para fins
de recuperação da capacidade laboral. 

Ou seja: não reconheceu incapacidade parcial. Logo, não há que se analisar condições
pessoais.

Não há razão para prover o recurso.

3. RECURSO DO INSS.

3.1. Multa.

A oportunidade de cumprimento espontâneo da obrigação de fazer foi conferida ao réu na
sentença ao fixar o prazo para que assim procedesse. Uma vez que a multa só incide a partir
do término do prazo, não assiste razão ao recorrente no pormenor.

Cabe definir o que seria uma punição proporcional.

Para tanto, tomo por base o critério geralmente fixado por esta 1ª TR-ES contra o INSS para
punir eventual atraso no cumprimento de medidas antecipatórias de tutela. Fixa-se o prazo de
30 dias para cumprimento da decisão e, aferido o atraso, a multa diária de R$100,00 até que o
INSS cumpra a ordem. Também nesse sentido - qual seja, de que é proporcional a multa
diária de R$100,00 por descumprimento, dirigida ao INSS - é o entendimento fixado pela 3ª
TR-RS (5020170-76.2017.4.04.7108, TERCEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora
SUSANA SBROGIO GALIA, julgado em 15/08/2018).  Em se tratando de
descumprimento de ordem judicial praticado pela Caixa Econômica Federal, a 5ª TR-
RS entende ser o mesmo montante aqui apontado - R$100,00 por dia - proporcional (
5070013-63.2019.4.04.7100, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator GIOVANI
BIGOLIN, julgado em 06/05/2020). No mesmo sentido fixou-se o entendimento da 1ª TR-
PR (5040034-02.2018.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora
MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 05/12/2018).

Pelo exposto, considerando-se que a imposição de R$100,00 por dia de descumprimento é
parâmetro comumente adotado tanto em ações movidas contra o INSS quanto em ações
movidas contra a Caixa Econômica Federal, afigura-se-me cabível a redução, no caso
concreto, da astreinte para tal parâmetro.

3.2. DCB.
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A TNU, ao julgar o Tema 164, fixou a seguinte tese:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício; b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados
posteriormente à publicação da MP nº 767/2017, convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos
termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova
perícia para a cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a
prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica."

A perita estimou 6 meses para recuperação.

A perícia foi realizada em 6/9/19.

O prazo nela previsto já se escoou.

Uma vez que o perito estimou o prazo de possível recuperação em 06 (seis) meses, aplica-se
ao caso o enunciado 120 do FOREJEF - 2ª Região, segundo o qual a data de cessação do
benefício (DCB) deve ser fixada conforme a estimativa do perito judicial, salvo se, quando da
sentença, ela já tiver sido superada ou estiver prestes a sê-lo, devendo ser estipulada em 45
dias da implantação do benefício, de forma a permitir que o segurado realize o pedido de
prorrogação, se ainda considerar que está incapaz.

3.3. INPC ou IPCA-E.

O Plenário do STF ao julgar o RE 870.947, em sede de repercussão geral, na sessão do dia
20/09/2017, fixou que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/09),
no que refere aos juros moratórios incidentes sobre débitos oriundos de relação jurídica não-
tributária, é constitucional (1ª tese, parte final); e que o mesmo dispositivo é inconstitucional
“... na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,...” (2ª tese). Não se
efetivou qualquer modulação dos efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade. Por outro
lado, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.495.146, sob a sistemática dos recursos especiais
repetitivos (Tema 905), definiu, quanto a causas de natureza previdenciária que: (i) deve haver
a incidência do INPC, para fins de correção monetária; e (ii) quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146 / MG – 1ª Seção. Julgado em
22/2/18).
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Em face da decisão do STJ a respeito do critério de correção; e também em vista do disposto
no artigo 41-A da Lei 8.213/91, deve incidir o INPC.

III.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor. Defiro o requerimento de concessão da
gratuidade da justiça, formulado no recurso. Custas e honorários pela autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95); a exigibilidade das
verbas fica suspensa nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. 

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS para (i) fixar a
DCB em 45 dias após a sessão de julgamento; (ii) reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor
da multa diária fixada na sentença em razão do atraso no cumprimento da medida
antecipatória da tutela; e (iii) fixar o INPC como índice de correção. Sem custas e sem
honorários quanto ao INSS. 

Intime-se a APSADJ a fim de que anote a DCB aqui fixada. 

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e de DAR
PARCIAL  PROVIMENTO ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621319v4 e do código CRC 41d70396. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002675-18.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SEBASTIAO GLAUCEMIR BILO DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELA CLIPES (OAB ES013224)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora e de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788021v2 e do código CRC d3674d6c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001925-07.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SERGIO GUEDES TEIXEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

2.1 Preliminar: Foi requerido através deste douto advogado que subscreve esclarecimentos do
laudo pericial, com a respostas dos quesitos complementares apresentados, para melhor
elucidação, conforme verifica no evento 26, dos autos. O MM. Juiz sentenciou julgando
improcedente o pedido da inicial, sob o argumento que não está obrigado a deferir pedido de
quesitos complementares, indeferindo assim o pedido de complementação dos quesitos. Pois,
bem se o Magistrado não está obrigado a deferir pedido de quesitos complementares, para que
então a realização de intimação das partes quanto ao teor do laudo pericial, a fim de que
sobre ele se manifestem, requerendo o que for do seu interesse em 30 (trinta) dias, conforme se
verifica intimação nos eventos 19 e 21, dos autos.

...

O recorrente exercendo o seu direito constitucional, após indeferimento na via administrativa,
ingressou na via judicial para postular seu direito instruindo na inicial. O MM., Juiz em sua
sentença julgou improcedente o pedido formulado pela parte recorrente, sob o argumento que
ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida no ordenamento
jurídico pátrio. Porém o Senhor perito concluiu que o recorrente tem Amputação completa
traumática do dedo anular da mão esquerda. CID 10 S68.1. Dormência na região
metacarpiana do dedo anular esquerdo, adjacências e na cicatriz do local amputado com
redução da força na mão esquerda. Portando está incapacitado para exercer suas atividades
habituais do trabalho. Vale ressaltar que o recorrente teve um direito constitucional totalmente
violado, ao ter o pedido de esclarecimento de laudo pericial, indeferido, o que causa nulidade
processual, por ser direito.

II.        Fundamentação.
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1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 06/12/1981 – 38 anos.
Trabalho/Atividade habitual trabalhador rural
Escolaridade segundo grau completo.
Doença e/ou lesão amputação completa do dedo anular da mão esquerda. CID 10 S68.1

2.   Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de quesitos complementares.

A alegação foi realizada em caráter genérico.

A nulidade deve ser demonstrada; ou seja: no recurso devem constar as razões concretas pelas
quais o indeferimento dos quesitos complementares formulados poderia, em tese, importar em
conclusão diversa daquela a que chegou o Juízo a quo na sentença.

Tal exposição inexiste no recurso. Portanto, é inviável acolher a preliminar.

3. Mérito.

3.1.  O autor relatou ao perito que no dia 02/01/2019 uma explosão de artefato de pólvora
atingiu sua mão esquerda com amputação total do dedo anular.

Do extrato do CNIS consta que parte autora recebeu auxílio-doença no período de 2/1/19 a
2/8/19.

Nota-se que a concessão foi correlata a tal acidente.

3.2.   A sentença apresenta a seguinte fundamentação:

... No presente caso, a perícia judicial realizada nestes autos concluiu que a
parte autora não apresenta incapacidade laborativa.

Devidamente intimada, a parte autora impugnou o laudo pericial, com base nos
documentos particulares por ela juntados, bem como apresentou quesitos
complementares, objetivando a retificação da conclusão pericial.

Em que pesem as alegações da parte autora, observo que o perito não
apresentou qualquer obscuridade referente à sua análise pericial, extraindo-se
de forma cristalina a conclusão de que o expert não constatou incapacidade
laboral, mesmo diante dos laudos particulares apresentados e do trabalho
declarado.
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Destaco, ainda, que o magistrado não está obrigado a deferir pedido de
quesitos complementares quando entender que a prova pericial não carece de
complementação, considerando ser ele próprio o destinatário da prova,
podendo formar o seu convencimento com base em todos os elementos de
convicção constantes dos autos, cabendo-lhe avaliar a conveniência e a
utilidade da diligência requerida pela parte.

Por entender que não há a necessidade de complementação da prova
pericial, indefiro o pedido para complementação dos quesitos por parte do
perito nomeado por este Juízo.

Importa destacar que a existência de determinada patologia não implica
necessariamente em incapacidade laboral. Outrossim, durante a perícia, a
parte autora queixou-se de dormência na região metacarpiana do dedo anular
esquerdo, adjacências e na cicatriz do local amputado com redução da força na
mão esquerda. Nesse passo, o(a) perito(a) realizou o exame físico, relatando, in
verbis: "Mão esquerda: quarto dedo (anular) amputado; coto com cicatrização
consolidada. Movimentos dos dedos remanescentes de amplitudes normais.
Movimentos e força de pinça do polegar normal."

Em outras palavras, não há qualquer redução da capacidade
laboral (movimentos dos dedos remanescentes de amplitudes normais.
Movimentos e força de pinça do polegar normal).

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz.
Entretanto, em matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral
subsume-se na necessidade de eventual incapacidade para o labor, é inegável
que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Ademais, cabe ressaltar que o perito judicial distingue-se pela equidistância
das partes, tendo prestado compromisso de bem desempenhar o encargo,
merecendo a confiança do juiz, ou seja, há presunção de legitimidade dos
laudos oficiais em face dos laudos particulares.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na
prática é o que se observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo
do expert do Juízo, dada a natureza técnica do exame.

Ausente a incapacidade laborativa, a pretensão autoral não encontra guarida
no ordenamento jurídico pátrio.

DISPOSITIVO
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Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 

O laudo pericial está adequadamente fundamentado e demonstrou que, não obstante a
amputação de um dedo da mão esquerda, não subsiste incapacidade para a função habitual.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo
46 da Lei nº 9.099/95).

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000621340v3 e do código CRC db689496. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001925-07.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SERGIO GUEDES TEIXEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: WALAS FERNANDES VITAL (OAB ES021409)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788017v2 e do código CRC a040b346. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001161-21.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: EDSON FRANK ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

 

I.         Síntese do recurso.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de
previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo
adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais
(art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC
174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em
pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS
32.375/DF, DJe 18/02/2020, bem como, por fim e logicamente, quando a sustentação já tiver
sido realizada anteriormente.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue :

A conclusão pericial se revela superficial e contraditória às próprias informações prestadas
pelo perito. Na história clínica que consta no laudo pericial de EVENTO 32, o ilustre perito
descreve a dor que sente o Recorrente ao carregar pesos sobre a cabeça e inclusive aponta que
essa era a atividade que lhe era exigida até então. Porém, ao analisar a existência de
incapacidade, apenas leva em conta a condução do veículo. Ocorre que a atividade de
motorista entregador de mercadoria envolve, além da condução do veículo, a carga e descarga
das mercadorias do mesmo, o que impossibilita o desempenho de sua função. Vejamos resposta
ao quesito 17 do laudo médico pericial:

...
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Ora, Excelências, o ilustre perito indica expressamente que o Recorrente deve somente realizar
as atividades relacionadas a condução de veículos. No entanto, isso não é possível, já que a
atividade do Recorrente é de MOTORISTA ENTREGADOR DE MERCADORIAS, sendo que
levantamento de peso é INERENTE À FUNÇÃO PARA QUAL AS EMPRESAS O
CONTRATAM.

A perícia médica deve ser realizada com foco na realidade dos fatos e não como deveria ser,
ou seja, se para garantir sua subsistência o Recorrente além de dirigir, deve realizar o
manuseio das mercadorias, é a atividade por completo que deve ser analisada na perícia. Não
bastasse, a conclusão formulada pelo expert é divergente dos laudos e receituários
apresentados, que são inclusive emitidos por médico especialista em ortopedia. Vejamos:  ....

 

II.        Fundamentação.

1. Dados da parte autora.

Data de nascimento 5/9/72
Trabalho/Atividade habitual motorista
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão Diabetes Mellitus tipo 2 (E11.9); Hipertensão Arterial (I10);

Espondilose Cervical (M47.9).

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 17/10/17 a 3/9/18.

Após a DCB, há apenas o laudo de 11/1/19 (evento1-laudo10, pág.1), o qual afirma a
realização de cirurgia de descompressão e artrodese há um ano; que o autor apresenta queixa
de dor aos esforços; que está em acompanhamento "com equipe de coluna, com indicação de
não realizar atividade física que demande esforço/carga sobre coluna vertebral."

O laudo do perito do Juízo excluiu a existência de incapacidade para a função de motorista.
Indicou apenas uma restrição na resposta ao quesito n. 17 (evento 19):

17. Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor
elucidação da causa. 

R= Informa que durante sua jornada de trabalho lhe é exigido carregar pesos sobre os
ombros ou cabeça. Devido à patologia apresentada (Espondilose Cervical) não é indicado
que faça essas atividades, devendo somente realizar as atividades relacionadas à sua
atividade laboral (condução de veículos).

Houve quesitos complementares a respeito de tal restrição laboral, aos quais o perito
respondeu nos seguintes termos (evento 32):
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- Queira o perito médico esclarecer se o periciando consegue, em razão da doença/lesão que o
acometem, realizar atividades que demandem esforço físico, como por exemplo entregador de
mercadorias?   R= Há limitação para carregar pesos sobre a cabeça ou ombros, somente. 

- A doença que acomete o periciando e suas sequelas possuem incompatibilidade com função
laboral que demande esforço físico intenso, como levantamento de peso e postura
inadequada?    R= Não. 

- Existe possibilidade de progressão e agravamento da doença ou lesão/sequela caso o mesmo
continue realizando o esforço físico demandado nas atividades habituais? Existe estimativa de
cura? R= Não para as duas indagações. 

- O problema de saúde do periciando o torna incapacitado para atividades que demandem
esforço físico? O mesmo apresenta dificuldade para se reinserir no mercado de trabalho com a
sua atual condição física, sua idade e grau de instrução? R= Há limitação para carregar
pesos sobre a cabeça ou ombros, somente. O periciando inclusive manifesta desejo de
retornar às atividades habituais. Não há dificuldade para se reinserir no mercado de
trabalho com a sua atual condição física, idade e grau de instrução.

No recurso o autor aponta o fato de ser motorista que entrega mercadorias; e que a restrição
apontada pelo perito seria incompatível com tal função.

Note-se que as respostas que o perito deu aos quesitos complementares afasta a percepção de
que haveria impedimento ao desempenho do trabalho.

Considerando as respostas dadas pelo perito, não posso supor que a restrição apontada -
carregar pesos sobre a cabeça ou sobre os ombros - impeça o desempenho da atividade
habitual.

Mantenho a sentença.

III.      Conclusão.

O recurso da parte autora deve ser desprovido. Custas e honorários pela parte autora, estes no
montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se concedeu
a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º do art. 98
do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Federal
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RECURSO CÍVEL Nº 5001290-38.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MANUEL DE ALMEIDA TERRA (AUTOR)

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão que
negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos a recalcular o valor da
indenização de contribuições referentes ao período de 05/1995 a 12/1997 com base na média
dos 36 últimos salários-de-contribuição anteriores ao período que se pretende indenizar (ou
seja, os 36 últimos salários-de-contribuição computados até 04/1995), sem aplicação de juros
e multa sobre o valor da indenização referente ao período de 05/1995 a 09/1996 e com
aplicação de juros (1% ao mês) e multa (10%) sobre o valor da indenização referente ao
período de 10/1996 a 12/1997.

Alega o embargante o que segue:

Ocorre que, em sede de Recurso Inominado, o Autor, ora Embargante alegou que: a) para se
apurar os valores da indenização, por contribuinte individual, devem ser considerados os
critérios legais existentes no período sobre o qual se refere o fato gerador (prestação dos
serviços); b) no período sobre o qual se funda o pleito autoral (01/05/1995 a 31/12/1997),
havia hialina a diferenciação legal da forma de apuração de cálculo para fins de pagamento
compulsório (§§1º e 2º) e espontâneo (§3º). Em conclusão, pugnou pela reforma da sentença,
visando a aplicação das diretrizes existentes para o pagamento espontâneo (art. 45, §3º da Lei
8.212/91 – acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95), bem como a base de cálculo do
período – salário-base, conforme escala transitória de salários-base, para o segurado filiado
até 28 de novembro de 1999, considerando os fatos geradores ocorridos até 31 de março de
2003 . 

As teses objurgadas também não foram enfrentadas pelo juiz de piso, de modo que as
omissões se mantiveram in totum.

O Recorrente, ora embargante, reiterou, ainda, o pedido de gratuidade da justiça, com fulcro
na lei n. 1.060/1950, pautada em documentos que demonstram que inobstante residir em área
nobre, a renda familiar teve drástica alteração, ocasionando o endividamento da famíli, o que
lhe impediria de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo
de seu sustento e de sua família.

...
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Portanto, além das teses anterioemnete mencionadas, o Autor também alega, em se de PU,
divergência jurisprudencial entre o Acórdão Embargado e a jurisprudência do STJ e do TRF3,
que consideram que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo do
labor (princípio tempus regit actum). Além disso, especificamente em relação ao pagamento
por indenização de contribuições em atraso, aduzem as jurisprudências que o pagamento de
contribuições previdenciárias em atraso devem seguir os critérios estabelecidos na legislação
vigente a época em que o recolhimento seria devido.

Como descrito anteriormente, pela simples leitura da decisão verifica-se que a E. Turma não
se pronunciou sobre o recálculo das contribuições devidas pelo Requerente, na forma de
PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO do período de 05/1995 a 12/1997, (art. 45, §3º da Lei
8.212/91 – acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95), conforme a legislação pertinente à
época (arts. 28 e 29 da Lei 8.212/91 – redação original, c/c art. 4º da Lei nº 9.876, de 26 de
novembro de 1999), caracterizando omissão, além de divergência com a jurisprudência do
do STJ e do TRF3.

A ausencia de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola o art. 93, IX, da
Constituição Federal, haja vista ausência/deficiência de fundamentação. Ao não dispor os
motivos para a desconsideração do argumento aduzido pela parte, fica impedido de discutir a
matéria, por ser vedado ao Tribunal Superior.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER
SANADO.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constantes do
decisum embargado, não se prestando, portanto, a novo julgamento da matéria posta nos
autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a
viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a
decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e
a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Não se configuram as omissões apontadas. As teses suscitadas no recurso
inominado do autor já haviam sido refutadas pelos fundamentos da sentença, a qual foi
transcrita no voto condutor do acórdão embargado e por ele integralmente mantida.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, já fora apreciado no evento 42,
também não se configurando omissão a esse respeito.

Não restou caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição
de embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do
julgado. Na verdade, busca o embargante rediscutir, na via dos embargos de declaração, a
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matéria já apreciada em sede de recurso inominado.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000759608v3 e do código CRC 46d1e92a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001290-38.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MANUEL DE ALMEIDA TERRA (AUTOR)
ADVOGADO: LÍVIA NOGUEIRA ALMEIDA (OAB ES018483)

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787320v2 e do código CRC 24280dd4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001792-08.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA FACINI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência (evento 68) interposto
pela parte autora em face do acórdão (evento 62), que deu provimento ao recurso inominado
interposto pelo INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão
de aposentadoria especial.

Os autos retornam a esta Turma Recursal por força da decisão do Juiz Gestor (evento 106), a
fim de se adequar o acórdão à tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização no
julgamento do Tema 205 (trânsito em julgado em 26/05/2020; questão submetida a
julgamento: Saber se é possível o enquadramento de atividade como especial por exposição a
agentes biológicos, quando os serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do
Decreto 3.048/99): a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em
exposição a agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades
arroladas nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b)
entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a
microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida
denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao
risco em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal
exposição tem um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. TESES FIXADAS
PELA TNU NO JULGAMENTO DOS TEMAS 205 E 211. RECURSO
INOMINADO DO INSS DESPROVIDO.
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A TNU, no julgamento do Tema 211 (trânsito em julgado em 12/02/2020) já fixara a seguinte
tese: Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o
seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de
tempo mínimo de exposição durante a jornada.

O acórdão considerou o seguinte:

Nos Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP (Evento 1-PPP7) consta a seguinte
descrição das atividades desempenhadas pela autora nos respectivos períodos (01/05/1986 a
20/10/1997 e de 01/07/1999 a 31/07/2011 e 01/08/2011 a 04/11/2014):

Em se tratando de auxiliar de enfermagem que desenvolve as funções acima transcritas, é
inegável que a exposição aos agentes nocivos vírus, fungos, bactérias, protozoários etc. é
indissociável da prestação do serviço. Portanto, notório está que a exposição se dá de maneira
permanente, à luz do critério fixado na norma interna do próprio INSS (art. 278, II, da IN nº
77/2015).   

Não obstante, esta Turma tem entendido que considerar a exposição do auxiliar de
enfermagem aos agentes biológicos como habitual e permanente apenas pelo fato de
exercer sua função dentro de um hospital implicaria no necessário reconhecimento
de qualquer atividade desempenhada no interior de um hospital também como especial.

Essa, contudo, não é a melhor interpretação. É o que passo a demonstrar.

A redação do item 3.01 do Anexo IV do Decreto nº 3048/99 (com a redação dada pelo Decreto
4882/03) é a seguinte:

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS
TOXINAS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de
doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados;

b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro,
vacinas e outros produtos;

c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia;

d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados;

e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto;
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f) esvaziamento de biodigestores;

g) coleta e industrialização do lixo.

Pelo teor do regulamento, não basta trabalhar em estabelecimento de saúde para que o tempo
de trabalho seja considerado especial; é necessário que o trabalho seja “em contato com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados.” É evidente que nem todo o trabalho desempenhado em hospitais se dá com
pacientes que sofram de patologia infectocontagiosa: há aqueles vitimados por traumas
(acidentados etc.) e doenças que, embora possam ser graves, não são contagiosas (como, v.g.,
as neoplasias malignas).

Nada há no PPP que indique o trabalho específico com pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados. 

Como antes referido, não se pode prestigiar a interpretação que dê ensejo a uma conclusão
indicativa de que todo trabalhador que atue em hospitais (porque em hospitais haverá, via de
regra, presença de vírus, fungos e bactérias) fará jus à aposentadoria especial. Tal
interpretação é equivocada pelo critério restritivo contido no próprio regulamento da
Previdência Social que, nesse ponto, parece ter se inspirado na dicção do anexo 14 da NR-15.

Acrescente-se que o PPP referente ao período de 01/08/2011 a 04/11/2014 indica, ainda, a
utilização de EPI eficaz para os agentes biológicos ali elencados (virus, bactérias,
protozoários e fungos), aplicando-se a esse período a primeira tese fixada pelo STF, em
acórdão publicado em 12/02/2015, proferido em sede de repercussão geral, no seguinte
sentido:

...

Como se vê, o acórdão considerou não configurada a hipótese do item 3.01, 'a',
do Decreto 3.048/99 - eis que não comprovado o contato com pacientes portadores de
doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados -, sendo que a
primeira tese fixada no Tema 205 afirma que não é necessário o desenvolvimento de uma das
atividades arroladas nos Decretos de regência. 

Uma vez que o PPP indica exposição a agentes biológicos e que a autora
trabalhava no interior do hospital, impõe-se a adequação do julgado às teses fixadas pela
TNU nos temas 205 e 211, conforme decisão do Juiz Gestor.

Pelo exposto, voto no sentido de proceder à adequação do acórdão (evento
62) para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO INSS. Condeno o
recorrente vencido em honorários advocatícios de 10% do valor das parcelas em atraso.
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Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000703158v9 e do código CRC 0de7d163. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001792-08.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA FACINI (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, proceder à
adequação do acórdão (evento 62) para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO DO INSS. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios de 10%
do valor das parcelas em atraso, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787340v2 e do código CRC c63098f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019868-49.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CELSO VIDAL (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por CELSO VIDAL  em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação
continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) é  pessoa enferma, com
limitações locomotoras, perto de atingir a terceira idade, em condição de extrema
miserabilidade e sem condições de exercer suas atividades habituais ou promover seu próprio
sustento; (ii) a obtenção de trabalho pelo Autor encontra-se extremamente prejudicada, uma
vez que ele não possui condições reais de exercer as atividades profissionais compatíveis com
seu grau de instrução, o que o impede de dispor de meios para ter uma subsistência com o
mínimo de dignidade; (iii) a própria presença do HIV, em concomitância com as condições
pessoais desfavoráveis, já configurava impedimento de longo prazo quando o benefício foi
requerido, consoante o entendimento consolidado no Enunciado 78 do TNU e adotado pela
jurisprudência pátria.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de prestação
continuada desde 21/2/2019.

O requerimento administrativo de benefício de amparo a pessoa portadora de deficiência NB
87/704.038.201-7, formulado em 21/2/2019, foi indeferido por não atender às exigências
legais de deficiência para acesso ao BPC-LOAS (Evento 1, ANEXO4).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).
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Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

O impedimento é de longo prazo quando produzir efeitos pelo prazo mínimo de dois anos (art.
20, § 10, da Lei nº 8.742/93).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou hipertensão
arterial, síndrome da imunodeficiência adquirida, dorsalgia, transtornos de discos lombares e
de outros discos intervertebrais com radiculopatia (quesitos 3, evento 37). Informou que o
autor tem capacidade de cuidar sozinho de atividades cotidianas, como alimentação, vestuário
e higiene pessoal e pode se locomover sozinho e sair de casa sozinho (quesitos 6-7). Negou
que o autor tenha limitação que prejudique sua convivência na sociedade ou que necessite de
assistência permanente de terceiros (quesitos 8 e 9). Avaliou que o autor não possui aptidão
para a atividade habitual de repositor, mas poderá se reabilitar para para atividades que não
demandem esforço físico, tais como auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, porteiro,
atendente, garçom e recepcionista (quesito 10). Concluiu que o autor mantém a capacidade
para outras atividades, não havendo impedimento para participação na sociedade de longo
prazo  (quesito 15).

O autor impugnou o laudo pericial (evento 44):
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A perita judicial examinou o autor em 16 de junho de 2020 e concluiu que, apesar da
limitação para a função de repositor, não há impedimento de longo prazo para participação
na sociedade. Esclareceu que o autor manifesta limitações para atividades que demandem
esforço físico.

No entanto, as condições pessoais do requerente ainda não permitem descartar de forma
absoluta a viabilidade da reabilitação profissional. O autor nasceu em 15/9/1963 e tem 56
anos de idade e grau de instrução de ensino médio (quesito 1). O autor não precisará
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frequentar curso para elevar o grau de escolaridade para ter acesso a ocupações compatíveis
com suas limitações.

Além disso, o laudo de médico assistente exibido pelo autor, datado em 12/3/2019, apesar de
atestar limitação para trabalho, é convergente com o laudo pericial na medida em que repete
a limitação para atividades que demandem esforço físico (carga e descarga) mas não
comprova que haja impedimento de longo prazo com efeitos superiores ao prazo mínimo de 2
anos. 

Para ter direito ao benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, não basta ao
requerente comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado a existência de impedimentos
que impliquem obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Somente o médico detém conhecimentos técnicos para
aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o requerente para o trabalho. Não há motivo
para descartar a aplicação da conclusão exposta no laudo pericial.

Não há prova de que a parte autora possua impedimentos que impliquem obstrução à
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

É desnecessário avaliar a renda familiar per capita.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

VOTO

A Sentença julgou improcedente o pedido do autor haja vista não ter sido
constatada a sua incapacidade de longo prazo (Laudo pericial - Evento 37, LAUDO1), tendo
sido verificada a impossibilidade do exercício de funções que demandem esforço físico.
Porém, pelo grau de instrução (Ensino médio completo) e idade do autor (57 anos), a perita
concluiu pela possibilidade de o autor ser reabilitado para outras funções.

 A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e afirmou que o autor é
portador de Hipertensão Arterial, Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida,  Dorsalgia,  Transtornos de discos lombares e de outros
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discos intervertebrais com radiculopatia, mas concluiu que o autor tem capacidade de se
autocuidar, e exercer atividades cotidianas sem auxilio de terceiros, podendo se locomover
sozinho e não possui limitações para o convivio em sociedade.

No que se refere ao HIV, entendo que o estigma relacionado ao HIV refere-se às
crenças, atitudes e sentimentos negativos em relação aos portadores da doença e a
discriminação consiste no tratamento desigual e injusto, por ação ou omissão da sociedade,
tendo como base a doença real ou percebida. No entanto, verifico que no caso específico dos
autos não restou comprovado qualquer segregação sofrida pela parte, ou ainda obstrução
da sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais
pessoas, convindo anotar que o laudo pericial destacou que o autor "apresenta laudo
informando que apresenta carga viral indetectável e CD4 normal" (evento 37, n.10).

Os laudos trazido pelo autor atestam a sua doença, inclusive sua patologia de
coluna; e atestam a incapacidade laborativa (Evento1, ANEXO3). A rigor, disso não
discrepam do laudo pericial, que afirmou haver incapacidade para a função habitual de
repositor; mas haver a possibilidade de reabilitação em outra função.

Se há capacidade laborativa residual - e foi isso que o laudo pericial concluiu,
ao dizer ser possível a reabilitação - inexiste incapacidade total e definitiva. Por isso, com
maior razão, inexiste impedimento de longo prazo, que é o requisito do BPC-LOAS.

Nessas condições, sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em
10% do valor corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.v

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762515v6 e do código CRC 7ac3b39c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019868-49.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CELSO VIDAL (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.v, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000788053v2 e do código CRC 9ef205f9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:34:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011922-60.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GEDION DE ARAUJO TORRES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GEDION DE ARAUJO TORRES em face da
sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de prestação
continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) o Autor padece
de degeneração do disco cervical, parestesia malformação do crânio cervical, estreitamento do
forame magno e compressão do tronco encefálico e concussão e edema da medula espinhal
torácica – (cid: m50, r20.2, q79, m98.0 e g90, s240) conforme atestam os laudos médicos
anexos, sendo deficiente, nos termos legais; (ii) o Autor está totalmente inapto para atuar em
qualquer segmento laboral, pois a sua doença psiquiátrica é crônica e o sujeita a crises severas
que, além de inviabilizar o cumprimento dos seus deveres profissionais, também colocaria em
risco a segurança do ambiente de trabalho.

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de prestação
continuada desde 10/8/2018.

O requerimento administrativo de benefício de amparo a pessoa portadora de deficiência
protocoloado sob número de comando SIPPS 470802458, em 10/8/2018, foi arquivado porque
não foram atendidas as providências solicitadas pelo INSS (Evento 35, PROCADM2, fls. 32-
33).

No processo administrativo, foram solicitadas as seguintes providências (Evento 35,
PROCADM2):
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Foram anotadas as seguintes razões para o arquivamento do requerimento (Evento 35,
PROCADM2):

O autor apresentou a seguinte manifestação (evento 43):
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O INSS, então, alegou que (evento 47):

O cadastramento dos beneficiários e suas famílias no Cadastro Único de Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) tornou-se obrigatória para a concessão e manutenção do
benefício de prestação continuada, conforme Lei nº 13.846/2019 e conforme art. 12 do Decreto
nº 6.214/2007, com a redação modificada pelo Decreto nº 8.805/2016.

O autor exibiu a certidão de casamento com Simone dos Santos Campos, com averbação de
divórcio direto consensual, com base em mandado de averbação expedido em
5/11/2007 (Evento 43, CERTCAS2). Apresentou, ainda, comprovante de inscrição no
CadÚnico, com data de atualização em 22/11/2018, em que consta apenas o autor no rol de
membros do grupo familiar.

Assim, entendo supridas as exigências formuladas no processo administrativo.

Do impedimento de longo prazo
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Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Considera-se com deficiência a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas (art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei nº 12.470/2011).

O impedimento é de longo prazo quando produzir efeitos pelo prazo mínimo de dois anos (art.
20, § 10, da Lei nº 8.742/93).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em psiquiatria, diagnosticou malformação da coluna
e transtorno psiquiátrico (quesitos 2, evento 97). Informou que o autor tem capacidade de
cuidar sozinho de atividades cotidianas, como alimentação, vestuário e higiene pessoal e pode
sair de casa sozinho e se locomover sozinho (quesitos 6-7). Afirmou que o autor não possui
limitação que prejudique sua convivência na sociedade (quesito 8), Avaliou que não há
evidências de incapacidade laborativa (quesito 10). Concluiu que  não há impedimento para
participação na sociedade de longo prazo.

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 24, PET2).

O autor impugnou o laudo pericial, alegando que (evento 108):

O boletim de ocorrência policial não é apto a comprovar impedimento de longo prazo para ter
participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Para ter direito ao benefício assistencial de amparo à pessoa com deficiência, não basta ao
requerente comprovar estar doente: é preciso ficar comprovado a existência de impedimentos
que impliquem obstrução à participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Somente o médico detém conhecimentos técnicos para
aquilatar se a doença diagnosticada inabilita o requerente para o trabalho. Não há motivo
para descartar a aplicação da conclusão exposta no laudo pericial.

Não há prova de que a parte autora possua impedimentos que impliquem obstrução à
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
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É desnecessário avaliar a renda familiar per capita.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

...  Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

VOTO

O autor nasceu em 7/6/67 (53 anos).  Não completou o ensino fundamental. Pleiteou a
concessão do BPC-LOAS.

A sentença julgou improcedente o pedido do autor haja vista não ter sido constatado
impedimento de longo prazo.

A perícia do juízo apresenta adequada fundamentação. Apontou que o autor porta a seguinte
doença (evento 97):

Trata-se de indivíduo portador de malformação na junção craniocervical com occipitalização
de C1 e estreitamento de forame magno com indicação cirúrgica desde de 2017, porém, até o
momento, aguarda a abordagem cirúrgica. Adicionalmente, relata ser portador de
esquizofrenia, tendo apresentado diversas entradas no Pronto Socorro psiquiátrico. No
entanto, não encontro evidências de acompanhamento regular com médico psiquiatra ou
confirmação diagnóstica pelo médico assistente.

O perito afirmou que o autor está apto a desempenhar funções tais como vendedor, balconista,
porteiro, embalador e atividades afins.

Ou seja: o perito reconheceu haver incapacidade parcial e definitiva. Existe aptidão laborativa
residual.  Se há capacidade laboral, ainda que residual, exclui-se a possibilidade de concessão
do BPC-LOAS, visto que o requisito deste benefício é a existência de impedimento de longo
prazo.

Nessa linha, na resposta ao quesito n.8 o perito explicitamente excluiu a existência de
impedimento de longo prazo:

8. A pessoa examinada tem alguma limitação que prejudique sua convivência na sociedade? 

Não. O autor é portador de malformação de medula e, por este motivo, encontra-se
contraindicado a realizar funções que envolvam o suporte de pesos extremos. Ainda, é
portador de patologia não especificada com exacerbações clínicas nos últimos anos. No
entanto, não encontro documentos do médico psiquiatra assistente confirmando que, em seu
estado basal, há qualquer limitação de convívio em sociedade.
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Os laudos trazidos pela parte autora demonstram que ele teve três entradas em pronto socorro
psiquiátrico, sendo que em duas delas teve alta no dia seguinte; ao passo que em outra teve
alta no mesmo dia (ev.1-laudo15). Nada se diz ali sobre incapacidade; muito menos se de
longo prazo.

Nessas condições, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da
Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000773250v8 e do código CRC d616d93d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011922-60.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: GEDION DE ARAUJO TORRES (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825242v2 e do código CRC 698a92ce. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003055-44.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANELCI CLIMACO DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANELCI CLIMACO DE
OLIVEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) os
documentos lavrados nos autos demonstram plenamente a situação de extrema pobreza
vivenciada pelo Recorrente já na DER; (ii) O Recorrente é pai de duas crianças que moram
com a mãe, mas não tem como ajudar, tendo em vista sua incapacidade para o trabalho; (iii)
analisando o laudo socioeconômico acostado nos autos bem como dos demais documentos, é
evidente situação de extrema miséria vivenciada pelo grupo familiar do Autor.  

 

2. Eis o teor da sentença:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder benefício de prestação
continuada desde 25/1/2017.

O requerimento administrativo de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência
NB 87/702.739.793-6, formulado em 25/1/2017, foi indeferido em razão de não
comparecimento para realização de exame médico pericial (Evento 2, INFBEN1).

 A omissão do autor em se submeter à perícia médica do INSS caracteriza desistência tácita do
requerimento administrativo. A situação se equipara à ausência de prévio requerimento
administrativo para efeito de configurar a ausência de lide e prejudicar o interesse de agir. 

Intimado a se manifestar, o autor apresentou novo requerimento administrativo (eventos 4 e 7).
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O requerimento administrativo de benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência
NB 87/703.491.137-2, formulado em 20/2/2018, foi indeferido porque a renda per
capita familiar foi considerada igual ou superior a 1/4 do salário mínimo (Evento 15,
INFBEN1).

Tem direito ao benefício de prestação continuada, no âmbito da assistência social, a pessoa
com deficiência que não possui meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida
por sua família (art. 20, caput, da Lei nº 8.742/93).

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo (art. 20, § 3º, da Lei nº
8.742/93).

Segundo dados do CadÚnico, com data de atualização em 14/5/2019, o grupo familiar do
autor é composto por ele, a esposa/ companheira, Luzevania, e a filha Alicia (Evento 18,
OUT2, fl. 33).

O oficial de justiça confirmou que o núcleo familiar é composto pelo autor, Luzevânia Ferreira
Santos e Alícia Santos Sacht (evento 28).

Dados do CNIS apontam que Luzevânia manteve vínculo empregatício com HOPSITAL SAO
LUIZ S/A, no período entre 17/3/2015 a 19/3/2019, tendo recebido, à época do requerimento
administrativo, em fevereiro de 2018, renda equivalente a 1.144,62 (Evento 18, OUT2, fl. 25).

À época do requerimento administrativo, a renda per capita familiar era superior a 1/4 do
salário mínimo. A lei exige que seja inferior a este limite.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.557/MG pelo
rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o critério de aferição da renda
mensal previsto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 deve ser considerado apenas como um
limite mínimo de renda, abaixo do qual a miserabilidade fica objetivamente configurada, sem
descartar, porém, a possibilidade de o juiz levar em consideração outros fatores referentes à
situação econômico-financeira do beneficiário e que tenham o condão de comprovar a
condição de miserabilidade da parte e de sua família. O Supremo Tribunal Federal, por sua
vez, declarou inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/1993, por considerar que o
critério baseado na renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo está
defasado para caracterizar a situação de miserabilidade (REs 567.985 e 580.963, julgados em
17/4/2013; Rcl 4.374, julgada em 18/4/2013). Assim, ainda que a renda familiar mensal per
capita seja superior a ¼ do salário mínimo, é possível a aferição da condição de
hipossuficiência econômica do idoso ou do portador de deficiência por outros meios. 

O autor foi intimado a demonstrar que, na época do requerimento administrativo (20/2/2018),
a renda familiar era insuficiente para prover o sustento do lar (evento 44).

Na oportunidade, o autor limitou-se a alegar que (evento 48):
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O INSS apresentou a seguinte manifestação (evento 52):

Com a inicial, o autor apresentou notas fiscais de despesas com medicamentos (R$ 260,89),
mercado (R$ 1.414,11 - referente a um período de dois meses) e energia elétrica (R$ 64,00)
 (Evento 1, COMP15).

O autor não logrou comprovar que os gastos mensais eram superiores à renda mensal da
família, à época do requerimento administrativo, em fevereiro de 2018. Em que pese a
simplicidade da residência, não foi comprovada a condição de miserabilidade. Por isso, o
autor não tem direito ao benefício assistencial de prestação continuada.  

Não há necessidade de investigar a condição de deficiência do autor.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

VOTO

 A controvérsia recursal gira em torno do requisito da miserabilidade.
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 Compulsando os autos, verifico que o grupo familiar do autor é composto
pela esposa  e a enteada que possui 16 anos de idade. Na data do requerimento administrativo
(20/02/2018) a esposa do autor encontrava-se empregada no HOSPITAL SÃO
LUIZ recebendo salário no valor de R$ 1144,62 (mil, cento e quarenta e quatro reais e
sessenta e dois centavos) - Evento 43, CNIS1. O autor ainda foi intimado para demonstrar
que a renda era insuficiente para manutenção das despesas (Evento 44). Entretanto, não
apresentou comprovantes de despesas (Evento 48).

Note-se pelo laudo social e fotográfico que o recorrente mora em casa de
alvenaria, piso de ceramica, com eletrodomésticos básicos. Apesar de simples, a residência
não se apresenta miserável apta a concessão de loas. 

Nessas condições, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em
10% do valor corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000771708v7 e do código CRC aa483274. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003055-44.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANELCI CLIMACO DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA SANTOS DE SOUZA MARTINS (OAB ES021819)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 06 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825240v2 e do código CRC 1f99529d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002335-65.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA HELENA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA
COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA.  RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA HELENA RODRIGUES
VIEIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de
prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i) verifica-se pelo
laudo pericial de evento 33, que a Recorrente possui as patologias descritas na inicial, sendo
que a para uma melhora a mesma necessita realizar cirurgia a qual encontra-se aguardando
agendamento pelo SUS – Sistema Único de Saúde; (ii) A Recorrente não possui renda para se
manter, não tendo condições de trabalhar, possui 61 (sessenta e um) anos de idade, com
problemas de saúde, vivendo atualmente em estado de vulnerabilidade social, necessitando da
ajuda de terceiros para se manter

Eis o teor da sentença:

A autora alega, em sua inicial, ser portadora de Dor Crônica (CID R52.2, Poliartralgia
Crônica(CID M12), Gonartrose (CID M17), Traumatismo de músculo e tendão (CID S86.1),
Menisco discoide (CID M23.1), Luxação do joelho (CID S83.1).

No laudo médico pericial, evento 33, o perito respondendo aos quesitos apresentados,
esclareceu que:

“10) Caso existente, queira o Sr. Perito esclarecer ao juízo se as doenças/lesões ou
sequelas, permitem caracteriza a parte autora como ‘’pessoa com deficiência’’ e
“impedimentos de longo prazo” (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois)
anos) à luz do disposto nos §§ 2º e 10, do art. 20, da lei n. 8.742 de 1993 (com a
redação dada pela lei n. 12.470 de 2011).

R= Não pode ser caracterizada como deficiência, pois há possibilidade de melhora com
cirurgia, a qual está aguardando agendamento.
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Registre-se que, para concessão do benefício em questão, considera-se pessoa com deficiência
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, a teor do art. 20, § 2º, da Lei 8.742/93.

Por sua vez, considera-se impedimento de longo prazo aquele que produza efeitos pelo prazo
mínimo de 02 (dois) anos (art. 20, § 10, Lei 8742/93).

No mesmo sentido entende a jurisprudência, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LOAS. ART.
203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA
E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E VIDA
INDEPENDENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em
seu artigo 203, inciso V, e a Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social)
garantem um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, independentemente de contribuição à seguridade social. 2. Os
requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada estão estabelecidos
no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente deve ser portador de deficiência
ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não receber benefício no âmbito da seguridade
social ou de outro regime e iii) ter renda mensal familiar per capita inferior a ¼ do
salário mínimo (requisito para aferição da miserabilidade). 3. O Col. STF, ao apreciar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.232-1/DF, declarou que a regra constante do
art. 20, § 3º, da LOAS não contempla a única hipótese de concessão do benefício, e sim
presunção objetiva de miserabilidade, de forma a admitir a análise da necessidade
assistencial em cada caso concreto, mesmo que o "quantum" da renda "per capita"
ultrapasse o valor de ¼ do salário mínimo, cabendo ao julgador avaliar a
vulnerabilidade social de acordo com o caso concreto. 4. Firmou-se o entendimento
jurisprudencial de que, para fins de cálculo da renda familiar mensal, não deve ser
considerado o benefício (mesmo que de natureza previdenciária) que já venha sendo
pago a algum membro da família, desde que seja de apenas 1 (um) salário mínimo, forte
na aplicação analógica do parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso). Precedentes. 5. Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta
impedimentos (físico, mental, intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 2
anos) que podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas. Tal deficiência e o grau de impedimento devem
ser aferidos mediante avaliação médica e avaliação social, consoante o § 6º do art. 20
da Lei Orgânica da Assistência Social. 6. A incapacidade para a vida laborativa deve
ser entendida como incapacidade para vida independente, para efeitos de concessão de
benefício de prestação continuada. 7. Na hipótese, a incapacidade da parte-autora ao
trabalho e à vida independente restou comprovada pelo laudo médico acostado; já a
condição de miserabilidade, nos termos alinhavados acima, encontra-se escudada no
Estudo Social e documentos catalogados ao feito, autorizando, assim, a concessão do
benefício vindicado, conforme deferido pelo juízo de piso. 8. O termo inicial do
benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a
partir da citação, conforme definição a respeito do tema em decisão proferida pelo e.
STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do
CPC, (REsp 1369165/SP), respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão
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recursal, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 9. Correção
monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a
prolação da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de
improcedência. Fixada a verba honorária em sentido diverso e não havendo
interposição de recurso da parte interessa, deve ser mantida a condenação nos termos
da r. sentença. 11. Remessa oficial parcialmente provida, apenas para que sejam
observados o termo inicial do benefício e consectários legais nos termos do voto.
(REO 00345584220044019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE
SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:29/05/2015 PAGINA:1824.)[grifo
nosso]

Mister ressaltar que o impedimento de que trata o art. 20 da LOAS não se trata de uma
atividade específica, mas toda atividade laborativa. Assim, limitações físicas que restringem o
âmbito de atuação profissional não ensejam a concessão do Benefício de Prestação
Continuada, razão pela qual não há pertinência ao caso distinguir quais atividades o autor ou
não está apto a exercer.

Esse tem sido entendimento dos tribunais, como no julgado do TRF-3 colacionado a seguir em
que o magistrado apesar de vislumbrar as enfermidades enfrentadas pela autora, destaca sua
“capacidade funcional residual”. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO AFASTADO PELA PROVA
PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO
DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA
MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O
PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1 - O art. 20 da Lei
Assistencial, com redação fornecida pela Lei nº 12.435/2011, e o art. 1º de seu decreto
regulamentar estabeleceram os requisitos para a concessão do benefício, quais sejam:
ser o requerente deficiente ou idoso, com 70 anos ou mais e que comprove não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem tê-la provida por sua família. A idade
mínima de 70 anos foi reduzida para 67 anos, a partir de 1º de janeiro de 1998, pelo art.
1º da Lei nº 9.720/98 e, posteriormente, para 65 anos, através do art. 34 da Lei nº
10.741 de 01 de outubro de 2003, mantida, inclusive, por ocasião da edição da Lei nº
12.435, de 6 de julho de 2011. 2 - Pessoa com deficiência é aquela incapacitada para o
trabalho, em decorrência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas, na dicção do art. 20, §2º, com a redação dada pela Lei nº 13.146, de
06 de julho de 2015. 3 - O impedimento de longo prazo, a seu turno, é aquele que
produz seus efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (§10º). 4 - A incapacidade
exigida, por sua vez, não há que ser entendida como aquela que impeça a execução de
todos os atos da vida diária, para os quais se faria necessário o auxílio permanente de
terceiros, mas a impossibilidade de prover o seu sustento por meio do exercício de
trabalho ou ocupação remunerada. 5 - Pleiteia a autora a concessão de benefício
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assistencial, uma vez que, segundo alega, é incapaz e não possui condições de manter
seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família. 6 - O profissional médico
indicado pelo Juízo a quo, com base em exame pericial realizado em 29 de agosto de
2013 (fls. 53/56), consignou que a parte autora "está em tratamento de epilepsia (CID
G40), obesidade, hipertensão arterial e doença degenerativa/ cisto no joelho direito".
Relatou que "não há sinais indicativos de epilepsia refratária", sendo que "há
incapacidade para algumas atividades laborais, mas não há incapacidade para a
atividade habitual do próprio lar ou várias outras atividades". Por fim, questionado se o
médico do INSS cometeu equívoco ao não constatar o impedimento da autora, atestou
que "não há discordância do laudo pericial emitido pelo INSS" (sic). 7 - Da mesma
forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o
artigo 479 do Código de Processo Civil e do princípio do livre convencimento motivado,
a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à
controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos
em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados
médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas
partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que
não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele
incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4ª
Turma, RESP nº 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA
200901317319, 1ª Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010. 8 - Saliente-se
que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual
respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise de
histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando
demais análises que entendeu pertinentes, e, não sendo infirmado pelo conjunto
probatório, referida prova técnica merece confiança e credibilidade. 9 - Depreende-se
do exame médico, portanto, a inexistência de impedimento de longo prazo,
concluindo-se, em verdade, que a autora é portadora de moléstias degenerativas
típicas de idade avançada, à exceção da "epilepsia" (já controlada) e "obesidade", e
que conserva capacidade funcional residual bastante para manter autonomia em sua
rotina pessoal e para se ativar em serviços remunerados compatíveis com suas
características de sexo, idade e tipo físico, inclusive, aqueles que vêm desempenhando
(serviços domésticos). 10 - Em suma, diante da ausência de impedimento de longo
prazo, em especial, para sua atividade habitual, de rigor o indeferimento do benefício
assistencial. 11 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. Ação julgada
improcedente.

(TRF-3 - Ap: 00003599520134036006 MS, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
CARLOS DELGADO, Data de Julgamento: 22/10/2018, SÉTIMA TURMA, Data de
Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/10/2018)

Nesta senda, importante ressaltar que a prova pericial, como qualquer outro meio probatório,
não vincula o juiz.

Todavia, em matéria tal como a dos autos, em que a pretensão autoral subsume-se na
necessidade de eventual deficiência que a incapacita para o labor e de viver de forma
independente, inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador.
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Em que pese os documentos juntados aos autos, fato é que o perito nomeado por este Juízo
atestou que, na data da realização da perícia médica, a autora não apresentou a deficiência ou
impedimento de longo prazo, requisito indispensável para concessão do benefício.

Destarte, ressalto que o perito judicial distingue-se pela equidistância das partes, tendo
prestado compromisso de bem desempenhar o encargo.

Portanto, a autora não preencheu o requisito da deficiência. Desse modo, a ausência de
comprovação de um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do
benefício assistencial.

DISPOSITIVO

Isto posto, em face da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de
concessão do amparo social ao deficiente. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. 

CONDENO a parte autora ao reembolso dos honorários da assistente social, ressalvado,
contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC, haja vista ser beneficiária da assistência
judiciária gratuita.

Sem custas nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado desta sentença e observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos.

P.R.I.

VOTO

 A Sentença julgou improcedente o pedido da autora haja vista não ter sido
constatada a sua incapacidade. A perícia do juízo apresenta-se bem fundamentada e concluiu
que a autora é portadora de Gonartrose Bilateral (M17.9) e Hipertensão Arterial (I10) e
apresenta desgaste crônico de cartilagens articulares dos joelhos, em grau avançado.
Entretanto, afirma que a autora possui grande possibilidade de melhora após cirurgia, que está
aguardando agendamento e concluiu que não há incapacidade de longo prazo. A autora
exerce atividade "do lar".

A autora trouxe laudos particulares ((Evento 1, LAUDO5), sendo o mais recente
datado julho de 2017, bem anterior ao laudo judicial. 
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No que se refere ao requisito da miserabilidade, pelo laudo de verificação
cumprido (Evento 14), observa-se que a autora mora em zona urbana, em casa de alvenaria,
revestida de ceramica e em bom estado de conservação. Embora seja uma residência simples,
não possui caracterisiticas de miserabilidade apta à concessão de LOAS.  

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as
provas foram devidamente analisadas. As razões recursais não tem o condão de infirmar a
conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em
10% do valor corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista
no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767657v4 e do código CRC 39d0003e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002335-65.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MARIA HELENA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: HENRIQUE SOARES MACEDO (OAB ES004925)
ADVOGADO: NORMA WAICHERT MACEDO (OAB ES023808)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 09 de setembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000787929v2 e do código CRC 770999e2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 9/9/2020, às 15:33:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004939-74.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANGELA MARIA CASTELLO MORETTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trato de ação visando ao recebimento de valores relativos ao adicional da grande
invalidez. O autor IDEMIR DE ALMEIDA FERNANDES, falecido em 16.3.2019, era
beneficiário da aposentadoria por invalidez n. 506.152.911-8, desde 20.5.2004.

Sentença (EVENTO 28): julgou improcedente a demanda, por considerar que não restou
demonstrada a necessidade de assistência permanente de terceiros ao segurado falecido, a
justificar a percepção do referido adicional.

Razões do recorrente – sucessora do autor (EVENTO 31): sustenta que há nos autos laudos
os quais atestam a necessidade de auxílio de terceiros, sendo o falecido portador de fibrose e
cirrose hepáticas (CID 10 - K74), encefalopatia tóxica (CID 10 - G92), neoplasia maligna do
fígado e das vias biliares intra-hepáticas (CID 10 - C22). Aduz que o julgado merece ser
anulado, por violação do postulado da ampla defesa, visto que a causa foi julgada com base
no laudo administrativo de 2004, ignorando-se os laudos particulares atuais, sequer sendo
realizada perícia indireta.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: aposentado/falecido;

b) Idade atual: 65 (sessenta e cinco) anos no falecimento;

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 18): relatório médico, datado em 21.8.2017, informando que o
autor era portador de cirrose hepática por hepatite B, encefalopatia hepática crônica e
encontrava-se em fila de transplante devido a carcinoma hepatocelular.

*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 19): laudo médico, datado em 16.8.2017, informando que o autor
era portador de fibrose hepática, carcinoma hepatocelular em fígado cirrótico e estava em fila
para transplante. Estava, ainda, em tratamento (contínuo e de difícil controle) da insuficiência
hepática, que gerava ascite e quadros de encefalopatia que limitava suas atividades.
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*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 21): informação médica prestada à Defensoria Pública da União
(DPU), em 23.8.2017, informando, além das doenças do autor, que esse "tem limitação física
em função da doença, estando inclusive abaixo do peso. Seu grau de limitação é total (...)
apresenta encefalopatia hepática, várias vezes com internação hospitalar."

*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 22): laudo médico, datado em 5.6.2017, informando que o autor era
portador de cirrose hepática descompensada, em ascite e encefalopatia hepática. Desde
2016, encontrava-se em fila de transplante devido a carcinoma hepatocelular.

*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 23): declaração médica, datada em 15.3.2017, informando que o
autor era portador de doença hepática crônica, fibrose, nódulo hepático, ascite e varizes
esofágicas.

*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 26): angiotomografia computadorizada do sistema porta, realizada
em 10.1.2017, apurando sinais de hepatopatia crônica, volumoso derrame pleural à direita e
colelitíase.

*(EVENTO 1, Anexo 2, fls. 27 e 29): endoscopias digestivas altas, realizadas em 20.6.2017 e
4.4.2017, apurando varizes de esôfago, gastrite enantematosa moderada e polipos em antro
gástrico.

*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 32): laudo médico, datado em 11.9.2017, informando que o autor
era portador de cirrose hepática, em fila para transplante, e "encefalopatia crônica persistente
devido ao comprometimento da doença e por isso encontra-se dependente de auxílio diário e
contínuo para exercer suas funções diárias".

*(EVENTO 1, Anexo 2, fl. 33): laudo médico, datado em 29.11.2018, informando que o autor
era portador de cirrose hepática child b8, hepatite B crônica, encefalopatia hepática
persistente, além de carcinoma hepatocelular em tratamento com quimioembolização e
trombose portal e mesentérica extensa.

d) Laudos SABI:

*(EVENTO 23, Outros 2, fls. 49-50): laudos administrativos, datados em 2004, reconhecendo
a existência de incapacidade laborativa.

A sentença julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

O segurado falecido formulou requerimento administrativo de adicional de 25%. Em
20/6/2017, o INSS comunicou o indeferimento do requerimento (evento 1, ANEXO2):

(...)
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Com a petição inicial, não foi exibido nenhum laudo médico atestando a necessidade de
assistência permanente de terceiros para cuidar das atividades cotidianas, como comer, vestir-
se, urinar e tomar banho, e para se locomover sozinho nem sair de casa sozinho (evento 1,
ANEXO2). O fato de os laudos médicos atestarem a existência de limitações permanentes
serve para comprovar que a incapacidade do segurado falecido é definitiva; mas não
comprovam a necessidade de assistência PERMANENTE de terceiros.

VOTO

O adicional pretendido por meio desta ação se encontra disciplinado no art. 45 da Lei n.
8.213/1991, segundo o qual "O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que
necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco
por cento)."

Sem embargo, a despeito da controvérsia suscitada pelo recurso, considero que subsiste
óbice ao processamento da presente ação.

Isso porque, consoante se infere da certidão de óbito apresentada ao EVENTO 13, o segurado
autor IDEMIR DE ALMEIDA FERNANDES faleceu em 16.3.2019. 

Apesar disso, a presente ação foi apresentada apenas em 2.3.2020 (EVENTO 1). É dizer,
quando da propositura da ação, em nome do autor, esse já havia falecido há quase um ano.

Diante desse quadro, não há falar em habilitação processual, tal como deferido pelo juízo
sentenciante no EVENTO 25, visto que o instituto da habilitação somente se presta à
substituição da parte falecida no curso da ação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MORTE DO EXEQUENTE: HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. SUCESSÃO.
ART. 1.060 DO CPC/73 (ART. 689, NCPC). MORTE DO PRETENSO BENEFICIÁRIO
AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas hipóteses de falecimento do
autor no curso do processo, é possível aos seus herdeiros habilitarem-se como sucessores, nos
termos do art. 1.060 do CPC/73 (art. 689, NCPC), devendo ser observado o procedimento
próprio de habilitação na instância de origem, por ocasião da efetivação do julgado. 2.
Porém, na hipótese de a ação ter sido ajuizada após a morte do pretenso autor ou beneficiário,
ante o fim da sua personalidade jurídica, não há em possibilidade de habilitação do espólio ou
dos sucessores do autor, porque a ação não poderia ser proposta em nome ou em favor de
quem já se encontrava falecido. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AG
0044987-97.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS
OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 14/09/2017 PAG.)
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Nesses termos, considerando que a morte implica a extinção da personalidade civil da pessoa
natural (Código Civil, art. 6º), o que redundou na inexistência de capacidade processual do
autor quando da propositura da ação, a extinção do feito, por ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV e §
3º, do CPC, perfaz medida que se impõe.

Em decorrência do reconhecimento do vício supra, resta prejudicado o recurso do EVENTO
31.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO  28.

Posto isso, voto por EXTINGUIR a AÇÃO, por ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC, e por
declarar PREJUDICADO o recurso inominado do EVENTO 31, nos termos da
fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000704993v19 e do código CRC 05066668. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004939-74.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANGELA MARIA CASTELLO MORETTO (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, EXTINGUIR
a AÇÃO, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo,
nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC, e por declarar PREJUDICADO o recurso
inominado do EVENTO 31, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835581v2 e do código CRC a9a2e74d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003478-98.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JORGE RAMOS MARTINS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo rural e julgou
procedente o pedido de reconhecimento como tempo especial dos intervalos de 15.06.1990 a
05.03.1997, de 19.11.2003 a 15.08.2005 e de 11.05.2006 a 27.04.2016. A sentença também
julgou improcedentes o pedido principal de concessão de aposentadoria especial e o pedido
subsidiário de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O INSS, em suas razões, alega que tem direito à declaração, no dispositivo da
sentença, da improcedência do pedido de reconhecimento de tempo rural. Além disso, no que
diz respeito ao tempo especial (ruído), afirma que não há, nos autos, histograma ou memória
de cálculo; que houve contato intermitente; que não há responsável técnico pelos registros
ambientais para todo o período; que não foi apurada a média ponderada nem foram
obedecidas as normas previstas na IN 77/2015 nem na NHO-01 da Fundacentro. Ao final,
pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedido.

3. O autor, em suas razões, alega que tem direito ao reconhecimento do período
de 06.03.1997 a 18.11.2003 como tempo especial por exposição ao agente ruído. Defende,
ainda, que faz jus ao reconhecimento do período de 02.01.1978 a 31.05.1990 como tempo
rural. Ao final, pede a reforma da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria
especial ou, subsidiariamente, a aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que com a
reafirmação da DER, caso necessário.

4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
um do outro.

VOTO

5. Recurso do INSS.
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5.1. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.

5.1.1. O PPP juntado no evento 1, PROCADM12, fls. 18-20, registra que o
autor trabalhou, no período de 15.06.1990 a 05.03.1997 e de 19.11.2003 a 15.08.2005,
exposto a ruídos tanto contínuos quanto intermitentes na intensidade de 89,6 dB medidos
segundo a NR 15 e a NHO-01 da Fundacentro. O PPP juntado no evento 1, PROCADM12,
fls. 16-17, registra que o autor trabalhou, no período de 11.05.2006 a 27.04.2016, exposto a
ruídos tanto contínuos quanto interminentes na intensidade de 93,7 dB, medidos segundo a
NR 15 e a NHO-01 da Fundacentro.

5.1.2. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU,
embora tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional
(nho) 01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a
partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no
campo próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-
83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização
nacional para modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a
partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma”. 

5.2. Não merece acolhida a alegação do INSS de que seria necessária a
apresentação de histograma e memória de cálculo porque o PPP evidencia de forma
satisfatória a exposição, habitual e permanente, ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, não havendo impugnação idônea que infirme a sua validade. Ademais, o
histograma e a memória de cálculo não são essenciais ao PPP, uma vez que não se encontram
elencados dentre aqueles previstos nos arts. 264 a 268, da IN 77/2015.

5.3. A impugnação do INSS de que não havia responsável técnico por todo o
período monitorado não merece acolhida, primeiro, porque o autor continuou trabalhando
vinculado ao mesmo empregador e realizando a mesma atividade, e, segundo, porque, se a
tendência das condições de trabalho é melhorar, a existência de agente nocivos em época
próxima permite concluir que havia situação pelo menos idêntica em época remota. 

5.4. Dessa forma, não merecem acolhida as alegações do INSS, dado que o
autor trabalhou exposto a pressão sonora, regularmente verificada, que excedia os limites de
tolerância no momento da prestação do serviço.
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6. Recurso do autor.

6.1. O PPP juntado no evento 1, PROCADM12, fls. 18-20, registra que o autor
trabalhou, no período de 15.06.1990 a 16.08.2005, exposto a ruídos tanto contínuos quanto
intermitentes na intensidade de 89,6 dB medidos segundo a NR 15 e a NHO-01 da
Fundacentro. A sentença reconheceu a especialidade apenas dos intervalos de 15.06.1990 a
05.03.1997 e de 19.11.2003 a 15.08.2005. O período de 06.03.1997 a 18.11.2003 não foi
reconhecido como tempo especial porque, nele, o limite de tolerância era de 90 dB. O autor
defende a existência de margem de erro na medição, que autorizaria arredondar de 89,6 dB
para 90 dB e, assim, reconhecer a especialidade do período. Entretanto, essa tese já foi
rejeitada pela Primeira Turma do STJ no julgamento do AgInt no AgInt no REsp 1.578.701,
devendo ser observado, de forma rigorosa, o limite de tolerância vigente na época de
prestação do serviço.

6.2. O autor também pede o reconhecimento de tempo rural no período de
02.01.1978 a 31.05.1990.

6.2.1. O autor nasceu em 02.01.1970 (evento 1, RG5, fl. 01). Portanto, o
período sob exame se estende dos seus 08 aos 20 anos de idade.

6.2.2. A Primeira Turma do STJ admite o cômputo do trabalho rural antes dos
12 anos de idade (AgInt no AREsp 956.558). A Turma Nacional de Uniformização (TNU),
desde a edição da Súmula n. 5, em 2003, fixou a tese de que “a prestação de serviço rural por
menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente
comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

6.2.3. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo
de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite,
em regra, a prova exclusivamente testemunhal.

6.2.4. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

6.2.5. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que “as atividades
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desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural”.

6.2.6. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o
reconhecimento do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova
material, desde que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como
também prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

6.2.7. Com o objetivo de provar o exercício de atividade rural em regime de
economia familiar, juntou os seguintes documentos: a) ficha de cadastro de seu genitor no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo (evento 9, PROCADM1, fl. 35), com data de
admissão em 25.02.1982 e comprovante de pagamento das mensalidades no período de
02/1982 a 12/1994; b) certidão de nascimento de sua irmã, em 19.06.1981, em que o pai do
autor foi qualificado como lavrador (evento 9, PROCADM1, fl. 82); e c) certidão de
nascimento de seu irmão, em 01.01.1985, em que o pai do autor foi qualificado como
lavrador (evento 9, PROCADM1, fl. 83).

6.2.8. Em 05.02.2020, foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidos o
autor e duas testemunhas.

6.2.8.1. O autor, em depoimento pessoal, declarou que foi para a roça na idade
de 06 ou 07 anos; que estudava e depois da aula ia para a roça; que foi para a roça em 1974 e
saiu da roça em 1990; que trabalhou para apenas uma pessoa; que trabalhava com lavoura de
arroz, feijão, milho e café; e que não se casou na roça.

6.2.8.2. A testemunha Valcir Antônio Fia declarou que conheceu o autor quando
ele tinha uns 18 anos de idade; que o autor trabalhava na roça; que o autor trabalhava com
lavoura de café e milho; que o autor trabalhava com os pais; que o autor e seus pais eram
colonos; que o autor não tinha outra renda; que não se afastou da roça nesse período; e que a
testemunha saiu da roça em 1984, antes do autor sair.

6.2.8.3. A testemunha Clóvis da Costa James declarou que conhece o autor
desde os 07, 08 anos de idade; que conheceu o autor na roça; que o autor trabalhava com
lavoura de café; que o autor trabalhava com os pais; que o autor era colono; que o autor não
trabalhou em outra atividade nesse período; que não havia contratação de terceiro; que era
vizinho do autor; que o autor tinha uns 07, 08 ou 09 anos quando começou a trabalhar na
roça; que o autor foi embora da roça em meados do ano 1990; e que o autor não tinha outra
renda nem se afastou da roça dos 08 anos de idade até 1990.
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6.2.9. Sobre a prova coligida aos autos, verifica-se que há início de prova
material relativo ao período de 1981 a 1990. A prova oral, embora tenha confirmado o
exercício de atividade rural em regime de economia familiar nesse interregno, não pode ser
considerada robusta quanto ao fato de que o autor começou a trabalhar na roça desde os 08
anos de idade. Apenas a testemunha Clóvis da Costa James confirmou esse fato. A outra
testemunha, por não conhecer o autor nessa época, nada podia declarar sobre esse fato
específico. Sendo assim, somente o período de 19.06.1981 a 31.05.1990 deve se reconhecido
como tempo de atividade rural.

7. A concessão de aposentadoria especial (pedido principal) é inviável por falta
de tempo de serviço sob condições especiais, nos exatos termos da sentença. Quanto à
aposentadoria por tempo de contribuição (pedido subsidiário), a sentença apurou 33 anos, 02
meses e 06 dias de tempo de contribuição, que somados ao tempo rural ora reconhecido
permitiriam que o autor fizesse jus ao benefício em 07.03.2018 (DER - evento 9,
PROCADM1, fl. 110).

8. O INSS pediu no recurso que constasse no dispositivo da sentença a
improcedência do pedido de reconhecimento de tempo rural. Considerando o
reconhecimento, neste voto, do período de 19.06.1981 a 31.05.1990 como tempo rural, resta
prejudicado, em parte, esse pedido, remanescendo apenas necessidade de menção da
improcedência do pedido de reconhecimento de tempo rural de 02.01.1978 a 18.06.1981.

9. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

10. Sem condenação do autor em custas processuais nem honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

11. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e por dar
provimento parcial ao recurso do INSS, apenas para julgar improcedente o pedido de
declaração como tempo rural do período de 02.01.1978 a 18.06.1981, e por dar parcial
provimento ao recurso do autor para declarar como tempo de atividade rural em regime de
economia familiar o período de 19.06.1981 a 31.05.1990, bem como para condenar o INSS a
lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER.
Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária,
desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que implante o benefício em favor do
autor, a ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000770529v3 e do código CRC 3fe40caf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003478-98.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JORGE RAMOS MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recursos e por dar provimento parcial ao recurso do INSS, apenas para julgar
improcedente o pedido de declaração como tempo rural do período de 02.01.1978 a
18.06.1981, e por dar parcial provimento ao recurso do autor para declarar como tempo de
atividade rural em regime de economia familiar o período de 19.06.1981 a 31.05.1990, bem
como para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição com DIB na DER. Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora, desde a
citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do Manual de
Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que
implante o benefício em favor do autor, a ser cumprido no prazo de 30 dias úteis, a contar da
publicação do acórdão, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835061v2 e do código CRC d564dc18. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002558-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEBASTIAO ELIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que declarou como tempo especial os períodos de 07.08.1989 a 30.09.1991, de
01.10.1991 a 26.11.1993, de 05.01.1998 a 25.08.1998, de 06.03.1999 a 13.07.1999, de
14.07.1999 a 10.12.2003, de 11.12.2003 a 15.02.2007, de 15.08.2007 a 31.12.2012, de
01.01.2013 a 15.01.2013 e de 16.01.2013 a 24.05.2017. A sentença julgou improcedente o
pedido de declaração como tempo especial dos períodos de 06.01.1986 a 06.10.1986 e de
26.01.1987 a 11.06.1989, e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao
período de 01.10.1991 a 26.11.1993.

2. O INSS, em suas razões, alega que em relação ao período de 08.07.1999 a
17.12.2003 não há identificação do conselho de classe a que pertence o responsável pelos
registros ambientais no PPP. Além disso, sustenta, no que tange ao agente ruído, que não
houve apresentação de memória de cálculo ou histograma; não foram observadas as normas
da IN 77/2015; não houve apuração do NEN; e não foram observadas as normas técnicas da
Fundacentro/NHO-01. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os
pedidos.

3. O autor, em suas razões, pede a reforma da sentença para que os períodos de
26.01.1987 a 03.04.1988 e de 04.04.1988 a 11.06.1989 sejam declarados como tempo
especial por enquadramento da categoria profissional (ajudante de soldador/soldador), o que
lhe permitiria receber aposentadoria especial desde a DER e, subsidiariamente, a reafirmação
da DER, a fim de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria especial.

4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
um do outro.

VOTO

5. Recurso do INSS.
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5.1. O PPP juntado no evento 18, PET12, fls. 01-03, registra que o autor
trabalhou para a Norpel Pelotização do Norte S/A, no período de 08.07.1999 a 17.12.2003,
como soldador I. O registro ambiental, que abrange todo o período do vínculo empregatício
do autor, foi feito pelo profissional Alexandre Rodrigues Machado. O PPP informa o seu NIT
e o número do seu registro no conselho de classe (003300/D-ES), sem, contudo, mencionar o
órgão. Entretanto, isso consiste em mera irregularidade sanável por busca nos próprios bancos
de dados do INSS ou, até mesmo, na rede mundial de computadores, que indica ter o
profissional especialização em engenharia de segurança do trabalho, podendo-se concluir que
o conselho de classe em que o autor está registrado é o CREA. Não merece acolhida essa
alegação do INSS.

5.2. Quanto à alegação de que a medição do ruído não observou a legislação de
regência nem os métodos adequados, deve-se esclarecer que a sentença cotejou os níveis de
pressão sonora registrados nos PPPs com os limites de tolerância vigentes na época de
prestação do serviço e concluiu pela extrapolação dos limites de tolerância nos períodos
correspondentes (STJ/Pet. 9.059).

5.2.1. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU,
embora tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional
(nho) 01 da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a
partir de 01 de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no
campo próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-
83.2017.4.05.8300), acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização
nacional para modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a
partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma”. Os PPPs e laudos técnicos (evento 1, PPP9; evento 36,
LAUDO2; evento 1, PPP10; evento 36, LAUDO2; evento 1, PPP12; evento 36, LAUDO3;
evento 1, PPP11; evento 36, LAUDO4; evento 1, PPP8; evento 36, LAUDO5; evento 1
PPP8; e evento 36, LAUDO6) em que a sentença se embasou para reconhecer a especialidade
dos períodos mencionam as técnicas da dosimetria, decibelímetro e NHO-01 da Fundacentro,
o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial mencionado.

5.3. Não merece acolhida a alegação do INSS de que seria necessária a
apresentação de histograma e memória de cálculo porque o PPP evidencia de forma
satisfatória a exposição, habitual e permanente, ao agente ruído acima dos limites de
tolerância, não havendo impugnação idônea que infirme a sua validade. Ademais, o
histograma e a memória de cálculo não são essenciais ao PPP, uma vez que não se encontram
elencados dentre aqueles previstos nos arts. 264 a 268, da IN 77/2015.
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6. Recurso do autor.

6.1. Até 28.04.1995, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o segurado
deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos mencionados ou
provar, por perícia, que trabalhou, de forma habitual, ainda que intermitente (Súmula n. 49 da
TNU), sob condições especiais. A partir de 29.04.1995, passou a ter de comprovar o trabalho
sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração como
tempo especial pretendesse.

6.1.2. O autor pede o reconhecimento da especialidade dos períodos de 
26.01.1987 a 03.04.1988 e de 04.04.1988 a 11.06.1989 por enquadramento na categoria
profissional de soldador.

6.1.3. A CTPS juntada no evento 1, CTPS6, fl. 03, registra que o autor
trabalhou na empresa Sitrasa no período de 26.01.1987 a 11.06.1989 como ajudante. No
espaço da CTPS reservado às anotações de alteração de salário, consta que de 26.01.1987 a
30.04.1987 o autor trabalhou como ajudante (evento 1, CTPS6, fl. 05), de 01.05.1987 a
03.04.1988 trabalhou como auxiliar de soldador (evento 1, CTPS6, fl. 07), e de 04.04.1988 a
11.06.1989 como soldador (evento 1, CTPS6, fl. 07). A atividade de soldador encontra-se
prevista no código 1.2.4 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e no código 2.5.3 do Anexo II
do Decreto n. 83.080/1979. A atividade de ajudante não indica a profissão a que se referia,
entretanto, as atividades de auxiliar de soldador (01.05.1987 a 03.04.1988) e de soldador
propriamente dita (04.04.1988 a 11.06.1989) devem ser enquadradas como tempo especial,
por se amoldarem à previsão dos Decretos de regência.

6.1.4. A sentença apurou 22 anos, 08 meses e 01 dia de tempo de serviço
especial. Os períodos ora reconhecidos acresceriam 02 anos, 01 mês e 11 dias, levando o
tempo de serviço especial do autor para 24 anos, 09 meses e 12 dias, tempo ainda insuficiente
para a concessão de aposentadoria especial.

6.1.4.1. O autor pede a reafirmação da DER, o que possível em razão do
entendimento adotado pelo STJ no julgamento do tema 995. Contudo não consta dos autos
prova de trabalho sob condições especiais após a DER (24.05.2017 - evento 1, OUT14), de
forma que o pedido não pode ser acolhido.

7. INSS isento de custas processuais. Condenação do INSS ao pagamento de
honorários advocatícios nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei
n. 10.259/2001.

8. Autor sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios
em razão do provimento parcial do recurso.
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9. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e por negar
provimento ao recurso do INSS e por dar parcial provimento ao recurso do autor apenas para
declarar como tempo especial os períodos de 01.05.1987 a 03.04.1988 e de 04.04.1988 a
11.06.1989, mantidos os demais termos da sentença.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000766281v3 e do código CRC ac0deb71.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002558-64.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: SEBASTIAO ELIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: IGOR LOPES LELES (OAB ES030671)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recursos e por negar provimento ao recurso do INSS e por dar parcial provimento
ao recurso do autor apenas para declarar como tempo especial os períodos de 01.05.1987 a
03.04.1988 e de 04.04.1988 a 11.06.1989, mantidos os demais termos da sentença, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835063v2 e do código CRC d05a7da0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003279-76.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO SALLES DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trato do Agravo, recebido como Agravo Interno, interposto ao EVENTO 61, pelo autor, em
face da Decisão do EVENTO 56, na qual o Juiz Gestor das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais Federais do Espírito Santo negou seguimento a seu Recurso Extraordinário -
RE (EVENTO 48) -, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, por reputar que a controvérsia
suscitada no apelo já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na análise do seu
tema n. 852, oportunidade em que o Excelso Pretório decidiu que a questão controvertida não
atendia ao requisito da repercussão geral.

De um compulsar dos autos, verifico que, ao EVENTO 40, esta Turma Recursal deu parcial
provimento ao Recurso Inominado do INSS para afastar a declaração, como tempo especial,
dos períodos laborados pelo demandante de 1º.7.1995 a 3.7.2000, 1º.11.2000 a 14.4.2004,
1º.10.2004 a 31.10.2004, 1º.11.2004 a 26.9.2017 e de 21.9.2017 a 2.2.2018, e julgar
improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição formulado.

Convém mencionar, ainda em preâmbulo, que o recorrente nomeou seu recurso do EVENTO
61 como Agravo de Instrumento nos Próprios Autos, fato que deu ensejo ao despacho
do EVENTO 67, o qual determinou o processamento do apelo na forma do art. 1.030, § 2º, do
CPC.

Os autos vieram, então, a esta relatoria (CPC, arts. 1.030, § 2º, e 1.021), a fim de que fosse
processado o Agravo por meio do qual o autor sustenta que seu RE merece ser conhecido.
Destaco, para além da acusação de o juízo agravado não ter apreciado os temas do recurso, a
seguinte fundamentação do Agravo em análise (EVENTO 61):

No entanto, ao proferir o despacho atacado, o nobre Subscritor contentou-se em
genericamente a falta de provas relativas ao exercício de atividades perigosa, não tendo
levado em conta que os registros na CTPS do recorrente com o registro do cargo de
“FRENTISTA É PROVA SUFICIIENTE, devendo ser levado em conta também o fato de que
muitas empresas empregadoras do recorrente por algum motivo, falência por exemplo, já não
existem mais e em caso de dúvida a decisão deve favorecer o mais fraco, no entanto a Egrégia
Turma Recursal preferiu beneficiar o mais forte, em desfavor do mais fraco. (...)
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No presente caso, a justiça NÃO FOI APLICADA, haja vista que o registro na CTPS É PROVA
CRISTALINA, no entanto, tal prova sequer foi analisada e, ou considerada pelos Eminentes
julgadores “a quo”, merecendo ser reformada a respeitável, mas equivocada decisão da
Egrégia 2ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Espírito Santo. 

Assim, na esfera admissibilidade do apelo extremo é, sem sombra de dúvidas, a matéria de
índole infraconstitucional, muito embora também contenha matérias a serem discutidas pela
via do extraordinário, aliás como ocorreu no presente caso.

VOTO

Prima facie, acerca do processamento deste recurso, nos termos do Despacho do EVENTO
67, convém anotar a seguinte orientação jurisprudencial do STF:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO
NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF
FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL.
INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega
seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob
o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve
encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso
extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3.
Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da
repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega
provimento. 
(Rcl 30877 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-
2018)

Superada essa premissa, observo que, embora a parte alicerce sua insurgência no argumento
segundo o qual o juízo agravado não apreciou o tema versado em seu RE, infere-se do apelo
trancado (EVENTO 48) que, nele, o recorrente sustentou que foi reconhecido "o exercício da
atividade especial devido a exposição aos produtos químicos e ao risco de incêndios devido à
presença de produtos inflamáveis" e que "sempre exerceu a mesma atividade, durante todo o
período na mesma empresa, na mesma função e mesma atividade, exercendo as mesmas
atividades de abastecer veículos, trocas de óleo etc. é público e notório que o mesmo faz jus à
aposentadoria especial".

É dizer, a parte pretende por meio do seu RE, inequivocamente, que o STF aprecie se restou
atendido, no caso concreto, o requisito para a caracterização do trabalho desempenhado como
atividade especial para fins previdenciários.
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Mais que isso, nas próprias razões do Agravo supratranscritas, a parte debate a comprovação
do direito ("CTPS do recorrente com o registro do cargo de 'FRENTISTA É PROVA
SUFICIIENTE") e a análise de questões infraconstitucionais ("é, sem sombra de dúvidas, a
matéria de índole infraconstitucional").

Sem embargo, sabe-se que no enfrentamento do Tema n. 852 da Repercussão
Geral ("Avaliação judicial de critérios para a caracterização de trabalho especial, para fins
de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, nos
termos dos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991"), no julgamento do ARE 906.569, o STF definiu
que a referida controvérsia não preenche o requisito da repercussão geral, nos seguintes
termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE
SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA
LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do
labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de
serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não
apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário,
nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da
especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto,
de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à
integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e
atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a
permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições
especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em
relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e
provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. (ARE 906569 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em
17/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2015 PUBLIC 25-09-
2015 )

Noutro giro, preconiza o art. 1.030, I, a, do CPC, que ao juízo responsável pelo exame de
admissibilidade do RE - no caso dos autos, o Juiz Gestor das Turmas Recursais (Resolução
CJF n. 347/2015, art. 3º, § 1º, c/c Resolução TRF2 n. 3/2019, art. 5º, X) -, cabe negar
seguimento "a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral".

Nesses termos, faz-se forçoso concluir que não merece reforma a Decisão agravada, tendo em
vista que, à luz do posicionamento hodierno do STF acerca da matéria, a negativa de
seguimento ao RE que interpusera a parte, nos termos pronunciados in casu pelo Juiz Gestor,
perfaz medida que se impõe.
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Posto isso, voto por CONHECER do AGRAVO do EVENTO 61, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra. Decorrido o prazo de cinco dias da
intimação do presente Acórdão, ante a irrecorribilidade do julgado que aprecia o Agravo
Interno em RE, certifiquem-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juizado de
Origem.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000782648v12 e do código CRC 7a3b23c5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003279-76.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO SALLES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: SIRO DA COSTA (OAB ES005098)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do AGRAVO do EVENTO 61, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra. Decorrido o prazo de cinco dias da intimação do presente Acórdão,
ante a irrecorribilidade do julgado que aprecia o Agravo Interno em RE, certifiquem-se o
trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juizado de Origem, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835065v2 e do código CRC c3ea59ba. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003871-26.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ILMA SCHAEFFER WOLKAT (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. A parte autora interpôs agravo interno impugnando decisão (ev. 78) que
negou seguimento a pedido de uniformização nacional.

2. Em suas razões, a agravante sustenta que a 1ª Turma Recursal,
diferentemente do afirmado na decisão que negou seguimento ao pedido de uniformização
nacional, ora impugnada, decidiu contrariamente ao entendimento adotado pela TNU no
julgamento do Tema n. 205. E isso porque, em suas palavras, “a parte segurada tinha contato
com os doentes (portadores de varias enfermidades) e ainda limpava todas a vasilhas com
restos de comida que eram utilizadas pelos doentes. O PPP, S.M. J, registra a exposição a
vírus e bactérias no seu campo 15 para todo o perÍodo lavorado (EVENTO 1 PROCADM3).”

VOTO

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por
ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou
mesmo adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas
Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também
decidido no HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a
sustentação em pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior,
conforme MS 32.375/DF, DJe 18/02/2020.

2. A decisão impugnada, e posteriormente mantida pela do ev. 89, negou
seguimento ao incidente de uniformização ao fundamento de que 

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada pelo recurso manejado pela
parte recorrente esteve afetada ao Tema de n. 205 dos recursos representativos de controvérsia
no âmbito da TNU – PU no processo n. 0500012-70.2015.4.05.8013/AL (afetado em
25/02/2019) –, por meio do qual se enfrentou a seguinte questão: “Saber se é possível o
enquadramento de atividade como especial por exposição a agentes biológicos, quando os
serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do Decreto 3.048/99

No julgamento do aludido representativo, a TNU assentou a seguinte tese: 
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“a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes
biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos
de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a
comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda,
ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável
da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).”

Nota-se do Acórdão recorrido:

As atividades exercidas pela autora, descritas acima, não exigem o contato permanente com
pacientes ou materiais infectados, sendo esse contato totalmente dissociável da prestação do
serviço. O próprio PPP nada registra sobre a existência de agentes biológicos (EVENTO 53,
grifos acrescentados).

Posto isso, tendo em vista que o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
dominante do Órgão de Uniformização, manifestado em julgamento de recurso representativo
de controvérsia, com arrimo no  art. 15, III, do Regimento Interno da TNU (art. 1.030, I, do
CPC), NEGO SEGUIMENTO ao PU interposto.

4. Embora o acórdão tenha sido prolatado antes da fixação da tese no tema 205,
ele adotou entendimento em consonância com o que viria a prevalecer. Assim, concluiu que a
profissiografia da autora não revelava existir probabilidade de exposição a agentes biológicos
indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em geral, até porque o próprio PPP
não registrava a existência de agentes biológicos. Portanto, não houve julgamento contrário
ao entendimento da TNU.

5. Ressalte-se que tanto a sentença quanto o acórdão se basearam no PPP
juntado, pela autora, no evento 6, OUT2, fls. 04-05. Existe outro PPP nos autos, no evento 1,
PROCADM3, fls. 15-16, ao qual a autora se refere no agravo interno. Entretanto, esse
formulário foi preterido por aquele, porque, nos termos da sentença, “o PPP juntado no
evento 6 não menciona exposição a nenhum agente nocivo à saúde ou integridade física e
este, por ser mais recente e atualizado, deve ser considerado como meio de prova em relação
ao mais antigo (juntado no evento 1, PROCADM3, fl. 15 – emitido em 11.7.2017)”. A
escolha do PPP mais recente em detrimento do mais remoto não foi impugnada pela autora,
não sendo este o momento processual oportuno para fazê-lo.

6. Dessa forma, seja pela adequação da análise, seja pela falta de argumentos da
agravante capazes de infirmar a argumentação desenvolvida na decisão ora atacada, a decisão
impugnada deve ser mantida.

7. Ante o exposto, voto por conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000773536v4 e do código CRC 46463ecb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003871-26.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ILMA SCHAEFFER WOLKAT (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835067v2 e do código CRC c7cd66e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004980-72.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE MARIANO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Em suas razões,
alega que ostenta interesse de agir, seja pela demora do INSS em apreciar o requerimento seja
pela notória postura da autarquia em sentido contrário à sua pretensão. Afirma, ainda, que o
INSS tem o dever de conceder o melhor benefício. Ao final, pede a anulação da sentença e a
emissão de provimento jurisdicional acolhendo a sua pretensão.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de
interesse de agir, nos seguintes termos:

O INSS promoveu alegação no sentido de que a parte autora não cumpriu exigência  na via
administrativa, dando ensejo ao indeferimento de seu pedido de expedição de certidão de
tempo de contribuição.

Com razão o INSS.

Em verdade, a parte autora não cumpriu a exigência no âmbito do processo administrativo,
quando apresentou pedido diverso do que deduz na presente demanda, dando causa ao
indeferimento. 

Com efeito, quando a parte deixa de atender injustificadamente exigência ou de juntar
documento na via administrativa, impedindo a análise por parte do INSS, há evidente
supressão da via administrativa, o que equivale à ausência de requerimento administrativo.
Ademais, o protocolo administrativo se refere a pedido diverso do que deduz na presente
demanda.

Nesse sentido, há de se reconhecer a ausência de interesse de agir.
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Dispositivo

Do exposto, reconheço a ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC.

4. A sentença apreciou as alegações e provas dos autos e concluiu que faltava ao
autor uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. E isso porque pediu em Juízo
provimento jurisdicional distinto da pretensão deduzida em âmbito administrativo. Em outras
palavras, o autor ajuizou a demanda judicial pedindo a concessão de aposentadoria especial,
alegando indeferimento administrativo. Porém, tanto a argumentação desenvolvida na petição
inicial quanto a prova que a instrui referem-se a requerimento administrativo de certidão de
tempo de contribuição feito ao INSS. A DER (10.07.2019) e o número do protocolo
(67559503) informados pelo autor na petição inicial não deixam dúvidas de que ele se referia
ao requerimento juntado no evento 1, ANEXO5, fls. 01-02, posteriormente também juntado
pelo INSS por ocasião da apresentação do processo administrativo (evento 7, PROCADM1,
fls. 01-02). Ressalte-se, ainda, que o requerimento juntado no evento 17, ANEXO2, fls. 01-02
(aposentadoria por tempo de contribuição) não pode embasar a pretensão autoral porque foi
apresentado em 17.04.2020, após o ajuizamento desta demanda, ocorrido em 07.10.2019.
Dessa forma, no momento da prolação da sentença, o pedido de aposentadoria especial se
apresentava como uma pretensão ainda não submetida à apreciação do INSS, o que justifica o
reconhecimento da falta de interesse de agir. Assim, a sentença deve ser mantida.

5. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

6. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do autor e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000761905v8 e do código CRC 016ef39b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 462



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 29/260

5004980-72.2019.4.02.5002 500000835077 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5004980-72.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE MARIANO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do autor e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835077v2 e do código CRC 9d51451b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001831-56.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MIRIAN DE MOURA MENDES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar como tempo especial o período de
29.04.1995 a 08.06.1995. Em suas razões, a autora defende que também trabalhou sob
condições especiais no período de 04.01.1995 a 28.02.2006, como enfermeira e exposta a
agentes biológicos. Assim, pede o reconhecimento como tempo especial do intervalo objeto
do recurso inominado, bem como a condenação do INSS lhe conceder aposentadoria especial
ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. A TNU, no julgamento do tema 205, fixou as seguintes teses: “a) para
reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos
não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de
regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a
comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser
avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”. 

4. Além disso, no julgamento do tema 211, a TNU fixou a tese de que "para
aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade
da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo
de exposição durante a jornada".
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5. O PPP juntado no evento 14, PROCADM1, fls. 23-26, registra que a autora
trabalhou para o Município de Serra, como enfermeira, nos períodos de 04.01.1995 a
31.08.1997, de 01.09.1997 a 30.04.1998 e de 01.05.1998 a 28.02.2006.

5.1. De 04.01.1995 a 31.08.1997 e de 01.05.1998 a 28.02.2006 trabalhou como
enfermeira lotada no departamento de assistência ambulatorial, desempenhando atividades de
planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação de programas e serviços
assistenciais. O PPP não registra exposição a agentes biológicos nesses intervalos.

5.2. De 01.09.1997 a 30.04.1998 trabalhou com enfermeira lotada em unidade
de saúde, desempenhando atividades de preparação de pacientes para exames e tratamentos,
execução de tratamentos (ministrar medicamentos, fazer curativos etc), colher material para
exames laboratoriais, executar atividades de desinfecção e esterilização, prestar cuidados de
higiene ao paciente, entre outras atribuições congêneres. O PPP registra exposição a agentes
biológicos nesse intervalo (micro-organismos patogênicos, vírus, bactérias e fungos).

6. A descrição das atividades da autora e o local em que eram realizadas
evidenciam que somente no período de 01.09.1997 a 30.04.1998 havia probabilidade de
exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em
geral, circunstância que, independentemente de tempo mínimo de exposição, é suficiente para
qualificar o intervalo como tempo especial. Os períodos de 04.01.1995 a 31.08.1997 e de
01.05.1998 a 28.02.2006 relativos ao PPP ora analisado não revelam existir probabilidade de
exposição a agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em
geral, dado que as atividades da autora tinham natureza administrativa e que ela nem mesmo
esteve lotada em unidade de saúde nesses intervalos.

7. O acréscimo do período de 01.09.1997 a 30.04.1998 ao tempo especial
apurado na sentença (13 anos, 11 meses e 14 dias) não permite a concessão de aposentadoria
especial à autora. Tampouco o acréscimo decorrente da conversão  (fator 1,2) do tempo
especial (01.09.1997 a 30.04.1998 - 08 meses) em comum, o que adicionaria 01 mês e 18 dias
ao tempo de contribuição de 27 anos, 07 meses e 13 dias apurado na sentença, permitiria a
concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER (14.05.2018), dado que,
nela, a autora contaria com 27 anos, 09 meses e 01 dia de tempo de contribuição apenas.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão
do provimento parcial do recurso.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
autora, apenas para declarar como tempo especial o período de 01.09.1997 a 30.04.1998,
mantendo os demais termos da sentença.
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Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000762918v2 e do código CRC 14b48ee1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001831-56.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MIRIAN DE MOURA MENDES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: FRANCO DA SILVA DE JESUS FLEGLER (OAB ES029766)
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER (OAB ES028642)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso da autora, apenas para declarar como tempo especial o
período de 01.09.1997 a 30.04.1998, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835163v2 e do código CRC c3fc332f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012328-13.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra os capítulos da
sentença que julgaram improcedente os pedidos de declaração como tempo especial dos
períodos de 06.03.1997 a 30.10.1999 (hidrocarbonetos aromáticos e ruído), de 24.07.2000 a
03.04.2002 (hidrocarbonetos aromáticos e ruído) e de 17.04.2002 até os dias atuais (ruído,
calor e vibração), bem como o pedido principal de aposentadoria especial e o subsidiário de
aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, suscita a preliminar de negativa de
prestação jurisdicional por falta de realização de prova pericial para verificar a exposição do
autor a agentes nocivos, e, no mérito, alega que, nos períodos objeto do recurso, já
mencionados, trabalhou sob condições especiais exposto às substâncias acima indicadas. Ao
final, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.

2. O INSS, em contrarrazões, pede que o recurso não seja conhecido porque não
cabe apelação nos juizados especiais federais. No mérito, pede o desprovimento do recurso
do autor.

VOTO

3. O princípio da fungibilidade recursal permite a admissão de um recurso por
outro, desde que preenchidos certos requisitos. Assim, considerando que o recurso do autor
foi interposto de forma tempestiva e contra sentença (o que afasta a existência de erro
grosseiro), trata-se de uma irregularidade sanável, que não impede o conhecimento do recurso
do autor.

4. Com relação à preliminar de negativa de prestação jurisdicional por falta de
realização de perícia, importa dizer que o autor afirma, na petição inicial, que, embora a
prova dos autos seja conclusiva sobre o seu direito, caso o Juízo entendesse o contrário, que
fosse determinada a produção de prova pericial. Não há um requerimento específico de
perícia técnica que aponte o objeto da prova. Diferentemente, verifica-se na petição inicial
um requerimento de prova, por assim dizer, condicional: se as provas documentais não forem
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suficientes, que seja determinada a prova pericial. Entretanto, ainda que não tenha sido dito
de forma explícita, infere-se da fundamentação da sentença que o Juízo “a quo” considerou a
prova documental suficiente para o enfrentamento do mérito. Portanto, não se trata de
negativa de prestação jurisdicional, mas de adoção de entendimento diverso daquele
defendido pelo autor. Ademais, seria lícito e viável ao autor juntar aos autos os laudos
técnicos em que se embasaram os PPPs, caso pretendesse robustecer o acervo probatório.
Rejeito a preliminar.

5. O PPP juntado no evento 1, OUT4, fls. 01-02, registra que o autor trabalhou,
como frentista, exposto a xileno, tolueno, etilbenzeno, benzeno, e ruído (71 dB), no período
de 06.03.1997 a 30.10.1999. A presença de benzeno no ambiente de trabalho do autor é
suficiente para assegurar a declaração de especialidade do período, dado que a substância é
comprovadamente cancerígena para seres humanos (LINACH) e, nos termos da tese fixada
pela TNU no julgamento do tema 170, não pode ter sua nocividade neutralizada nem mesmo
pela utilização de EPI.

6. O documento juntado no evento 1, OUT5, fls. 01-02, relativo ao período de
24.07.2000 a 03.04.2002, não se reveste dos requisitos necessários para ser considerado um
PPP válido, uma vez que não ostenta a assinatura do representante legal da empresa, violando
a regra prevista no § 1º do art. 264, da IN n. 77/2015.

7. O PPP juntado no evento 1, OUT6, fls. 02-03, registra que o autor trabalhou
como cobrador de ônibus, exposto a ruído (82,5 dB), calor (29,4) e a vibração. A pressão
sonora não excede o limite de tolerância vigente na época de prestação do serviço (80 dB até
05.03.1997; 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e 85 dB de 19.11.2003 em diante; STJ/Pet.
9059). Quanto ao agente calor, a simples menção, no PPP, do valor do IBUTG não permite
aferir se houve superação dos limites de tolerância estabelecidos na legislação (NR 15 Anexo
III; NHO 06 da Fundacentro), dado que outras informações (grau leve, moderado ou pesado
da atividade; trabalho em pé ou sentado; intermitência do trabalho etc.) são relevantes para se
concluir sobre a nocividade da exposição ocupacional. Ademais, a norma exige a utilização
de um conjunto de três termômetros para a verificação do IBUTG, e o PPP registra a
utilização de apenas um. No que diz respeito à vibração, o formulário não informa a
observância das normas de avaliação da exposição ocupacional a vibrações de corpo inteiro
previstas na NR 15 Anexo VIII e na NHO-09 da Fundacentro, não sendo possível validar a
conclusão nele contida.

8. O tempo especial ora reconhecido (06.03.1997 a 30.10.1999) não seria
suficiente para que o autor fizesse jus à aposentadoria especial, dado que a sentença apurou
apenas 04 anos e 05 dias de tempo especial. Tampouco seria suficiente para assegurar ao
autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, pois, considerando que a
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sentença apurou 28 anos, 11 meses e 29 dias, nem mesmo com o acréscimo decorrente da
conversão do tempo especial em comum o autor alcançaria os 35 anos de contribuição
necessários para fazer jus a esse benefício, ainda que se reafirmasse a DER (29.09.2018).

9. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em
razão do provimento parcial do recurso.

10. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
autor, apenas para declarar como tempo especial o período de 06.03.1997 a 30.10.1999,
mantidos os demais termos da sentença.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000778040v3 e do código CRC aa9fe328. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012328-13.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LUIZ CARLOS RAMOS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LEDIANE DE OLIVEIRA FERREIRA (OAB ES031620)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do autor, apenas para declarar como tempo especial o
período de 06.03.1997 a 30.10.1999, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835169v2 e do código CRC e99e9829. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031339-62.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDSON PIMENTEL JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial o período de 01.01.2004 a 31.10.2013 e o condenou a
conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde 29.10.2018.
Em suas razões, alega que o autor pretende usar esta demanda como sucedâneo de recurso ou
de ação rescisória porque o processo n. 5004002-35.2018.4.02.5001 foi extinto sem
julgamento de mérito em relação aos período de 01.01.2004 a 31.05.2006, 01.06.2006 a
31.10.2013, 01.11.2013 a 31.01.2016 e 01.11.2013 a 13.12.2016. Ademais, defende que, a
partir de 2003, as medições do agente nocivo ruído devem observar as normas técnicas não só
da NR 15 como também da NHO 01 da Fundacentro. Ainda sobre o ruído, afirma ser
necessário apurar o NEN. Assim, pede a extinção do processo sem resolução do mérito e,
subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. Não merece acolhida a alegação do INSS de que o autor estaria valendo-se
desta demanda como sucedâneo de recurso ou como ação rescisória. De início, verifica-se um
equívoco do recorrente ao indicar o que, de fato, foi decidido com e sem resolução do mérito
no processo n. 5004002-35.2018.4.02.5001. Nessa demanda, conforme repisado nos autos,
houve extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de
reconhecimento de tempo especial no período de 01.01.2004 a 31.10.2013; houve declaração
como tempo especial dos períodos de 05.09.1991 a 05.03.1997, de 19.11.2003 a 31.12.2003 e
de 01.11.2013 a 13.12.2016; e, por fim, houve julgamento de improcedência do pedido de
concessão da aposentadoria especial requerida em 16.12.2016. Por outro lado, nesta demanda,
que ora se julga, foi apreciado o pedido de declaração como tempo especial do período de
01.01.2004 a 31.10.2013, o qual, por ter sido extinto sem resolução do mérito na demanda
anterior, produziu apenas coisa julgada formal, e não material, podendo, por isso, ser objeto
de discussão em processo diverso, sob pena de violação ao direito constitucional de amplo
acesso à justiça.
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4. Quanto ao mérito propriamente dito, no julgamento da Pet. 9.059, a Primeira
Seção do STJ fixou a tese de que o limite  de  tolerância para configuração da especialidade
do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de
06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB de 19.11.2003 em diante.

5. O PPP juntado no evento 1, PPP8, fls. 01-04, registra que o autor trabalhou,
no período de 01.01.2004 a 31.10.2013, exposto a ruído em intensidade superior a 85 dB,
tendo o agente nocivo sido medido segundo a técnica da dosimetria e NHO-01 da
Fundacentro.

6. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”.

7. Dessa forma, tendo o autor trabalhado exposto a pressão sonora acima do
limite de tolerância, a qual foi medida segundo técnicas validadas pela jurisprudência, deve
ser mantido o capítulo da sentença que declarou como tempo especial o período de
01.01.2004 a 31.10.2013.

8. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000798110v2 e do código CRC 012b0941. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031339-62.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDSON PIMENTEL JUNIOR (AUTOR)
ADVOGADO: TATIANE DA SILVA OLIVEIRA (OAB ES015371)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835173v2 e do código CRC 26db79b4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004843-59.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAUDELINA VILVOCK KNAAK (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
declarou como tempo especial, por exposição a agentes biológicos, o período de 23.02.2006 a
11.07.2019, bem como condenou o recorrente a conceder à autora o benefício de
aposentadoria especial desde a DER, em 25.11.2016. Em suas razões, alega que a atividade
da autora não exigia contato permanente com agentes nocivos biológicos. Defende, ainda,
que o PPP não informa o responsável técnico pelos registros ambientais em todo o período
considerado especial. Assim, pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado
improcedente e a restituição dos valores pagos por força de tutela provisória. Em caso de
manutenção da sentença, argumenta que a DIB deveria ter sido fixada na data de entrada do
último requerimento, dado que o segundo requerimento administrativo significa concordância
tácita com o que fora decidido anteriormente pela autarquia e porque novos elementos foram
apresentados na ocasião do segundo requerimento. 

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. O INSS não tem interesse recursal em impugnar a especialidade do período
de 14.10.1991 a 22.02.2006 porque ele não integra o provimento jurisdicional contido na
sentença recorrida, que declarou a especialidade apenas do período de 23.02.2006 a
11.07.2019. Essa parte do recurso inominado não merece ser conhecida.

4. A TNU, no julgamento do tema 205, fixou as seguintes teses: “a) para
reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes biológicos
não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos de
regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a
comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser
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avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU)”. 

5. Além disso, no julgamento do tema 211, a TNU fixou a tese de que para
aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade
da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo
de exposição durante a jornada.

6. O PPP juntado no evento 1, PROCADM10, fls. 06-08, registra que a autora
trabalhou como técnica de enfermagem no período de 23.02.2006 a 18.11.2016, exposta a
microorganismos patogênicos, tais como bactérias, vírus, bacilos, fungos e protozoários. O
PPP informa que a autora tinha por atribuições, entre outras: realizar punção venosa;
administrar soroterapia e medicação; realizar drenagens e curativos; prestar cuidados aos
pacientes acamados (banho no leito e cuidados com eliminações fisiológicas); e executar a
esterilização de equipamentos.

7. O PPP juntado no evento 7, PROCADM1, fls. 07-09, registra que a autora
trabalhou como técnica de enfermagem no período de 23.02.2006 a 11.07.2019, exposta a
micro-organismos patogênicos, tais como bactérias, vírus, bacilos, fungos e protozoários. O
PPP informa que a autora tinha por atribuições, entre outras: realizar punção venosa;
administrar soroterapia e medicação; realizar drenagens e curativos; prestar cuidados aos
pacientes acamados (banho no leito e cuidados com eliminações fisiológicas); e executar a
esterilização de equipamentos.

8. A alegação do INSS de que não havia responsável técnico por todo o período
monitorado não merece acolhida, primeiro, porque a autora continuou trabalhando vinculada
ao mesmo empregador e realizando a mesma atividade, e, segundo, porque, se a tendência das
condições de trabalho é melhorar, a existência de agente nocivos em época próxima permite
concluir que havia situação pelo menos idêntica em época remota. Inteligência da Súmula n.
68 da TNU.

9. A descrição das atividades da autora e o local em que eram realizadas
evidenciam que no período de 23.02.2006 a 11.07.2019 havia probabilidade de exposição a
agentes biológicos indissociável da prestação do serviço e superior ao risco em geral,
circunstância que, independentemente de tempo mínimo de exposição, é suficiente para
qualificar o intervalo como tempo especial. 

10. Quanto à fixação da DIB, ao contrário do que defende o INSS, o novo
requerimento administrativo não representa concordância tácita em relação ao pleito
anteriormente formulado, e que foi indeferido pela autarquia. Trata-se apenas do exercício
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legítimo do direito da autora de postular a concessão de benefício previdenciário a que
entende fazer jus e que lhe foi indevidamente negado no requerimento anterior.

10.1. Os elementos novos contidos no PPP juntado no evento 7, PROCADM1,
fls. 07-09 não interferem na DIB fixada na sentença porque as informações registradas no
PPP juntado no evento 1, PROCADM10, fls. 06-08, já eram suficientes para a concessão da
aposentadoria especial na primeira DER (25.11.2016 - evento 1, PROCADM10, fls. 17-18) e,
inclusive, foram objeto de análise da autarquia, conforme prova o documento juntado no
evento 1, PROCADM10, fls. 10-13.

10.2. Mencione-se, ainda, que, embora o período abrangido pelo PPP juntado no
evento 1, PROCADM10, fls. 06-08, termine em 18.11.2016 e a DER do primeiro
requerimento administrativo seja 25.11.2016, como a sentença apurou 25 anos, 01 mês e 12
dias de tempo especial na primeira DER (25.11.2016), em 18.11.2016 a autora já havia o
tempo de trabalho sob condições especiais necessário para fazer jus ao benefício, sendo
acertada a fixação da DIB na primeira DER (25.11.2016).

11. Prejudicado o pedido de restituição dos valores pagos por força de tutela
provisória de urgência em virtude da manutenção da sentença.

12. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

13. Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso inominado e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000792839v4 e do código CRC 418e7c68. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004843-59.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LAUDELINA VILVOCK KNAAK (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDA CRISTINA ZAHN (OAB ES027792)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer em
parte do recurso inominado e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835186v2 e do código CRC b41a92de. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000948-87.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSALINA MACHADO DE BRITO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade por falta de cumprimento de
carência. Em suas razões, alega que deveriam ter sido computados como carência os períodos
de 12.07.2014 a 12.11.2014 (auxílio-doença); 01.10.2013 a 30.09.2015 (segurada de baixa
renda); e as competências de 07 e 08/2011 (recolhimentos não computados). Além disso,
pede a retificação do CNIS para que constem os efetivos valores recolhidos em relação às
competências 01/2013 e 01/2015.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. Sobre o cômputo do período de auxílio-doença, importa dizer que a Súmula
n. 73 da TNU estabelece que “o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de
contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve
recolhimento de contribuições para a previdência social”. No mesmo sentido decidiu a
Primeira Turma do STJ no julgamento do Agint no REsp n. 1.574.860.

3.1. O extrato do CNIS juntado no evento 1, EXTR9, fl. 06, registra que a
autora recebeu auxílio-doença de 12.07.2014 a 12.11.2014 e que houve recolhimento de
contribuições previdenciárias antes e depois do período de auxílio-doença, de forma que o
interregno sob análise deve ser computado como tempo de carência.

4. O período de 01.10.2013 a 30.09.2015, em que a autora recolheu como
segurada facultativa de baixa renda, não foi validado porque, segundo a autarquia, a segurada
efetuou o recolhimento na condição de facultativa baixa renda sem se enquadrar nos
requisitos listados na alínea “b” do inciso II do § 2º e § 4º do art. 21 da Lei n. 8.212/1991 e
item XIII do § 1º do art. 55 da IN n. 77/2015, o que, em outros termos, significa falta de
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inscrição no CadÚnico (evento 1, PROCADM3, fl. 34). A autora, no recurso inominado,
afirma que esta cadastrada no CadÚnico desde 2005 e que apenas não atualizou seu cadastro
naquele ano, e sustenta que sua situação de baixa renda nunca se modificou.

4.1. Sobre a necessidade de inscrição no CadÚnico, a TNU tem entendimento
fixado no julgamento do Pedilef n. 00005134320144025154, no sentido de que

[...] A PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMAS
SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADÚNICO, É REQUISITO ESSENCIAL PARA
VALIDAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS NA
ALÍQUOTA DE 5% (ART. 21, § 2º, INCISO II, ALÍNEA "B", E § 4º, DA LEI 8.212/91), E
OS EFEITOS DESSA INSCRIÇÃO NÃO ALCANÇAM AS CONTRIBUIÇÕES FEITAS
ANTERIORMENTE.

4.1.2. Esclareça-se que a exigência é razoável, quer se trate de inscrição no
cadastro ou de sua atualização, pelo simples fato de que as condições socioeconômicas da
segurada, relevantes para que se verifique o preenchimento dos requisitos e o direito à
alíquota diferenciada, podem sofrer alterações com o passar do tempo, razão por que o
cadastro e a sua atualização representam um critério seguro para a aferição da condição de
baixa renda. Assim, o período não pode ser validado como carência, devendo ser mantido
esse capítulo da sentença.

5. No que diz respeito às competências de 07 e 08/2011 (recolhimentos não
computados). Verifica-se que não constam dos autos os comprovantes de recolhimento
mencionados pela autora no recurso inominado. Existem imagens dos comprovantes inseridas
no corpo das razões recursais da autora, mas os documentos propriamente ditos,
individualizados, não foram juntados aos autos, de forma que não há prova da alegação
deduzida pela autora.

6. Com relação às competências de 01/2013 e 01/2015, só há prova da
complementação do recolhimento da competência 01/2015 (evento 1, COMP4, fl. 01 e evento
1, COMP8, fl. 01), porém, de acordo com o entendimento adotado acima, nesse período as
contribuições da autora não foram validadas por falta de inscrição no CadÚnico. O
documento juntado pela autora para comprovar a complementação da competência 01/2013
não identifica a que se refere o pagamento, de forma que não pode ser aproveitado como
prova (evento 1, COMP7, fl. 01).

7. O reconhecimento como carência do período de 12.07.2014 a 12.11.2014 não
é suficiente para permitir que a autora faça jus à aposentadoria por idade, dado que, na DER,
contava apenas com 159 meses de carência, conforme cálculo realizado na sentença, sendo
necessários 180 meses.
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8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

9. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
autora, apenas para determinar o cômputo, como carência, do período de 12.07.2014 a
12.11.2014.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000779437v3 e do código CRC fc97914e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000948-87.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSALINA MACHADO DE BRITO (AUTOR)
ADVOGADO: RAYANE CASTELAN RAMOS DE OLIVEIRA (OAB ES020682)
ADVOGADO: SAULA FELICIO GAMA (OAB ES017570)
ADVOGADO: CAMILA OLIVEIRA PELUSO (OAB ES022756)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso da autora, apenas para determinar o cômputo, como
carência, do período de 12.07.2014 a 12.11.2014, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835165v2 e do código CRC 5151854b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000023-91.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BRAZ MORGADO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: a parte autora apresentou a presente ação visando à concessão de aposentadoria por
idade rural, com data do início do benefício (DIB) fixada em 9.4.2019 (data do requerimento
administrativo - DER), mediante o reconhecimento do exercício de atividade campesina
durante o interstício necessário ao deferimento do benefício.

Sentença (EVENTO 37): julgou procedente a demanda, a fim de condenar o INSS a conceder
à parte autora a pleiteada aposentadoria por idade rural, com DIB em 6.5.2019, sob a
justificativa de que restou comprovado o labor campesino alegado pelo demandante.

Razões do recorrente – INSS (EVENTO 42): sustenta que não há nos autos início válido de
prova material apto a amparar a pretensão do autor. Assevera que a prova em nome do genitor
não deve ser considerada, vez que não foi produzida prova de que o autor laborava com seus
pais. Alega que o contrato de parceria com duração de cinco anos (17.11.2012 a
17.11.2017) só teve reconhecimento de firma em 22.1.2014 e que não há documentos hábeis a
comprovar o exercício de atividade rural desde 1987. Afirma que os períodos dos contratos de
parceria somente podem ser considerados a partir do reconhecimento de firma e que a prova
oral produzida nos autos é frágil. Por fim, aduz que o prazo para o cumprimento da obrigação
deve ser fixado em 45 (quarenta e cinco) dias.

Contrarrazões (EVENTO 49): pugnado pelo desprovimento do recurso.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação, na parte que interessa
ao julgamento do recurso:

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles:

Certidão de casamento onde consta a profissão do autor como lavrador, com data de
13/05/2016  (Evento12, PPROCADM1, fls.06);

Contrato de parceria em nome do autor, com data de 2009 e 2017 (Evento12,
PPROCADM1, fls.33 e 21/22);

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 468



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 51/260

5000023-91.2020.4.02.5002 500000771039 .V25 JES10861© JES10861

Carteira de filiação do  Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muniz Freire, com data
de 1990 (Evento12, PPROCADM1, fls.25);

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.                              

O autor demonstra muita dificuldade em responder as perguntas formuladas. Entretanto,
prova testemunhal foi bastante harmônica.

A testemunha, Sr. Eliseu, afirma que conhece o autor há trinta anos aproximadamente e que
são vizinhos. Que possui propriedade próximo da lavoura do Sr. Braz, e que sempre vê o autor
trabalhando no cultivo de café, como meeiro.

O autor não possui vínculo algum no CNIS (Evento11, OUT3, fls.13) e esteve em gozo de
auxílio doença no ano de 2016 como segurado especial, o que reforça as narrativas.

O fato de a esposa do autor ter mantido vínculo urbano por um período, conforme anotação
no CNIS, não tem o condão de retirar a qualidade de segurado especial do autor, uma vez que
o valor recebido nem de longe representa o mínimo necessário para a manutenção de uma
família com dignidade, sendo completamente insuficiente para tornar o labor rural do autor –
plenamente comprovado nestes autos – uma mera atividade recreativa.

Tem-se, pois, que os depoimentos das testemunhas ouvidas por este juízo puderam corroborar
o início de prova material apresentada, restando devidamente comprovado que o Requerente
exerceu atividade rural por período superior a carência. Ademais, não há nos autos qualquer
elemento que pudesse descaracterizar a condição de segurado especial externada pela
Demandante.       

É o suficiente relatório. Decido.

VOTO

O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991 fixa o limite de 60 (sessenta) anos para os homens
trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O autor completou 60
(sessenta) anos de idade em 5.4.2019 (EVENTO 1, Processo Administrativo 4, fl. 4) e
requereu o benefício de aposentadoria por idade rural em 9.4.2019 (EVENTO 1, Processo
Administrativo 4, fl. 3). Resta cumprido, portanto, o requisito etário.

Nos termos do § 2º do art. 48 da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao implemento das condições para
sua concessão, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à
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carência do benefício pretendido. Como o autor completou 60 (sessenta) anos de idade em
5.4.2019 e pediu a concessão de aposentadoria por idade em 9.4.2019, deve comprovar tempo
de trabalho rural por 180 (cento e oitenta) meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991,
de 4.2004 a 4.2019.

Com o objetivo de provar a alegação de exercício de atividade rural no período de 4.2004 a
4.2019, a parte autora juntou os seguintes documentos: a) Certidão de casamento onde consta
a profissão do autor como lavrador, com data de 13.5.2016  (EVENTO 1, Processo
Administrativo 4, fl. 6); b) Contrato de parceria agrícola firmado pelo autor com Décio Rocha,
em 17.11.2012 (firma reconhecida em 27.1.2014), previsto para durar por cinco anos,
referente a plantação de café (EVENTO 1, Processo Administrativo 4, fls. 17-19); c) Contrato
de parceria agrícola firmado pelo autor com Décio Rocha, em 17.11.2017 (firma reconhecida
em 1º.2.2018), previsto para durar por cinco anos, referente a plantação de café (EVENTO 1,
Processo Administrativo 4, fls. 20-23); d) Carteira de filiação do  Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Muniz Freire, com data de 1990 (EVENTO 1, Processo Administrativo 4, fls. 25-
26); e) Contrato de parceria agrícola firmado entre Alexandrina Siqueira Rocha e José
Morgado Filho (pai do autor), em 14.2.1996 (firma reconhecida em 5.6.1996), referente a
plantação de café e cereais (EVENTO 1, Processo Administrativo 4, fls. 27-29); f) Contrato de
parceria agrícola firmado pelo autor com Alexandrina Siqueira Rocha, em 15.2.1999 (firma
reconhecida em 27.7.1999), previsto para durar por três anos, referente a plantação de café e
cereais (EVENTO 1, Processo Administrativo 4, fls. 30-31); g) Contrato de parceria agrícola
firmado pelo autor com Décio Rocha, em 17.11.2009 (firma reconhecida em data não
identificável), previsto para durar por três anos, referente a plantação de café (EVENTO 1,
Processo Administrativo 4, fls. 32-34); h) Certidão de registro do imóvel rural denominado
São Simão, emitida em 26.3.2009, informando, dentre outras averbações, que Levi Rocha,
Cerli Rocha, Décio Rocha e Nágila Rocha receberam o aludido imóvel, por doação, de José
Rocha e Alexandrina Siqueira Rocha (EVENTO 1, Processo Administrativo 4, fls. 35-36); i)
Certificado de cadastro de imóvel rural (CCIR) dos exercícios de 2010-2014 e 2018 da
propriedade Esperança, em nome de Décio Rocha (EVENTO 1, Processo Administrativo 4,
fls. 37-38); e j) Recibos de ITR do exercício de 2018 da propriedade Esperança, em nome de
Décio Rocha (EVENTO 1, Processo Administrativo 4, fls. 39-42).

O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja
baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova
exclusivamente testemunhal.

Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se consolidadas na
Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: "para fins de
comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à
época dos fatos a provar"; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
estabelece: "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade
rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário."

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 468



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 53/260

5000023-91.2020.4.02.5002 500000771039 .V25 JES10861© JES10861

A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova material da atividade
exercida em regime de economia familiar a existência de documento em nome de um dos
cônjuges que o qualifique como trabalhador rural. É o entendimento sedimentado na Súmula
n. 6 da TNU, cujo teor prevê que "a certidão de casamento ou outro documento idôneo que
evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova
material da atividade rurícola."

Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a TNU editou a Súmula n. 14, que dispõe:
"para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício." Essa
interpretação foi ampliada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial
repetitivo n. 1.348.633, ocasião em que se fixou a tese de que o reconhecimento do tempo de
serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que
corroborado por prova testemunhal idônea, entendimento que restou assentado na Súmula n.
577 do STJ.

No caso dos autos, a controvérsia suscitada pelo recurso da autarquia previdenciária cinge-se,
justamente, à existência de início de prova material contemporânea da atividade campesina e
à sua complementação pela prova oral.

Quanto ao início de prova material, à luz das premissas já delineadas acima, faz-se
manifestamente improcedente o recurso autárquico, na medida em que há muito a
jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual, para ser válido, basta que o início
de prova material tangencie o período que é objeto do pedido de reconhecimento da atividade
campesina.

No caso dos autos, a parte apresentou robusto conjunto de provas materiais contemporâneas
ao período apto a ensejar a concessão do benefício - de 4.2004 a 4.2019 (das quais destaco
sua certidão de casamento e vários contratos de parceria) -, cuja eficácia pode ser, sim,
estendida aos demais períodos, nos termos dos Enunciados de n. 14 da TNU e 577 do STJ,
desde que amparada por prova testemunhal.

A propósito, acerca da prova oral colhida no presente caso, verifico, como bem observado
pelo juízo recorrido na Sentença do EVENTO 37, que apesar de o autor haver apresentado
dificuldade em responder as perguntas formuladas pelo representante do INSS - o que foi
prontamente justificado por sua patrona como resultado de problema de saúde da parte, o que
inclusive foi confirmado pela prova testemunhal -, "os depoimentos das testemunhas ouvidas
por este juízo puderam corroborar o início de prova material apresentada, restando
devidamente comprovado que o Requerente exerceu atividade rural por período superior a
carência. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que pudesse descaracterizar a
condição de segurado especial externada pela Demandante."

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 468



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 54/260

5000023-91.2020.4.02.5002 500000771039 .V25 JES10861© JES10861

Nesses termos, entendo que a Sentença recorrido, quanto ao mérito da lide, deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Por fim, no que tange ao prazo para o cumprimento da obrigação, sabe-se que, nos termos do
Enunciado n. 66 da súmula da jurisprudência das Turmas Recursais do Espírito Santo, "O
prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser
contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se
a sistemática de intimação do sistema processual utilizado." (Aprovado na Sessão Conjunta
de 10.7.2020).

Nesses termos, considerando que o julgado hostilizado fixou o prazo de 15 (quinze) dias
corridos para cumprimento da tutela, o recurso merece parcial provimento, neste ponto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
n. 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO do INSS para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de fixar o prazo para cumprimento da tutela em 30 (trinta) dias úteis,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000771039v25 e do código CRC bdbd3e50. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000023-91.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BRAZ MORGADO (AUTOR)
ADVOGADO: GLEIS APARECIDA AMORIM DE CASTRO (OAB ES011368)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO do INSS para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de fixar o prazo
para cumprimento da tutela em 30 (trinta) dias úteis, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835095v2 e do código CRC 45fa6ac7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000439-56.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE MARQUES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Em suas razões, alega que
exerceu durante toda a sua vida o trabalho de operador de motosserra e, quando não estava
vinculado a nenhuma empresa, realizava serviços rurais na diária. Defende que apresentou
prova material e produziu prova oral que confirmam a sua condição de trabalhador rural. Ao
final, pede a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria
por idade.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
inominado do autor.

VOTO

3. A sentença julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

Trata-se de demanda ajuizada por JOSE MARQUES DE SOUZA em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a condenação da Autarquia Ré em
conceder e pagar à parte autora o benefício de aposentadoria idade rural, a partir da data
do requerimento administrativo, em 20/09/2018 (Evento 1, OUT2, Página 1), com pagamento
dos valores atrasados, devidamente corrigidos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

1. FUNDAMENTAÇÃO

Dispõe a lei que o período de carência para as aposentadorias por idade, por
tempo de serviço/contribuição e a especial é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais
(art. 25, II da Lei 8.213/1991). Acrescenta, ainda, o art. 142 que, com relação ao segurado
inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, a carência das
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aposentadorias por idade, por tempo de serviço/contribuição e a especial obedecerá a uma
tabela de transição, levando-se em conta o ano em que o(a) segurado(a) implementou todas
as condições necessárias à obtenção do benefício.

O art. 48 da Lei 8.213/91 define os requisitos necessários à aposentadoria por
idade rural, nestes termos:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a
carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e
cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na
alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses
de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a
que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (incluído pela Lei
11.718/2008.)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam
ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.
(incluído pela Lei 11.718/2008.)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício
será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o
limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (incluído pela Lei
11.718/2008.).”

Considerando que a parte autora completou 60 anos em 25/05/2014 (Evento 1,
OUT2, Página 13), na data do requerimento administrativo feito em 20/09/2018 (Evento 1,
OUT2, Página 1), já havia cumprido o requisito etário necessário para concessão de
aposentadoria por idade rural, pois estava com 64 anos de idade. Entretanto, não havia
completado, na DER, os 65 anos de idade necessários para aposentadoria por idade híbrida,
na qual são somados os vínculos urbanos e os rurais.
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Vale esclarecer que, para a concessão da aposentadoria por idade, a carência
deve ser fixada levando-se em conta o ano em que o segurado completou a idade mínima
exigida e não aquele em que formulado o pedido na via administrativa, a teor do disposto no
já citado art. 142 da Lei 8.213/91.

Na hipótese em análise, é de se notar que a carência a ser considerada é de 180
meses ou 15 anos.

Analiso, assim, a alegação de trabalho rural.

Destaco que, de acordo com a Lei n.º 8.213/91, considera-se segurado especial
o produtor, parceiro, meeiro, comodatário ou arrendatário que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar (art. 11, VII). Segundo o parágrafo
primeiro do mesmo dispositivo, entende-se por regime de economia familiar a atividade em
que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido
em condições de mútua dependência e colaboração, sem o auxílio de empregados.

Conforme previsão do art. 55, § 3.º da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ,
exige-se pelo menos um início de prova material para a comprovação do tempo de serviço do
rurícola. Contudo, não se pode exigir da parte autora a comprovação de todo o período, o
que seria considerado como prova plena. Ademais, a jurisprudência pátria é unânime ao
fixar entendimento no sentido de que não é necessário que o início de prova material abranja
necessariamente todo o período que se pretende homologar. A prova testemunhal tem o
condão de ampliar o início de prova material, abrangendo todo o período necessário à
concessão do benefício. Portanto, a prova material não necessita se referir a todo o período
de trabalho no campo, desde que seja contemporânea ao período a se provar (Enunciados 14
e 34 da TNU).

A Turma de Uniformização das Decisões dos Juizados Especiais Federais
possui entendimento expresso nesse sentido:

SÚMULA 14: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício”.

SÚMULA 34: “Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de
prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.

Com relação à prova do exercício de atividade rurícola, ficou sedimentado o
entendimento junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que o rol previsto no art. 106 da
Lei n.º 8.213/91 não é exaustivo, admitindo-se a comprovação do tempo de serviço através de
qualquer outro tipo de prova lícita, desde que observadas as exigências do parágrafo 3º do
art. 55 da Lei n.º 8.213/91.
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É o entendimento da jurisprudência:

“EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. RURÍCOLA. APOSENTADORIA
POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.

1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive
mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só
produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova
exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, parágrafo 3º, da Lei n° 8.213/91).

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da lei,
é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a
serem contados, devendo ser contemporâneos dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o
período e a função exercida pelo trabalhador.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as declarações
prestadas pelos ex-empregadores somente podem ser consideradas como início de prova
material quando contemporâneas à época dos fatos alegados. Precedentes da Terceira Seção.

4. Pedido improcedente.

(STJ - Classe: AR - AÇÃO RESCISÓRIA – 1808- Processo: 200100868500 UF:
SP Órgão Julgador: TERCEIRA SEÇÃO Data da decisão: 27/04/2005 Documento:
STJ000681346  - Fonte DJ DATA:24/04/2006 PÁGINA:344 - Relator(a)  HAMILTON
CARVALHIDO)”

A Súmula n. 6 da Turma de Uniformização das Decisões das Turmas Recursais
dos Juizados Especiais Federais dispõe que: “A certidão de casamento ou outro documento
idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de
prova material da atividade rurícula”.

O Enunciado acima, obviamente, deve ser lido cum grano salis de modo que
anotações em certidões devem ser analisadas em conjunto com outros documentos que se
refiram especificamente ao trabalhador rural e que indiquem, pelo menos, a função exercida
e o período, ou parte dele.

Além disso, a menção da condição de trabalhador rural em certidão (de
nascimento, óbito, casamento) ou ficha de matrícula em data muito remota em relação ao
requerimento de aposentadoria não se presta a comprovar a carência exigida no período
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imediatamente anterior, como exige o art. 143 da Lei 8.213/91. Nesse caso, é perfeitamente
aplicável o enunciado 34 da TNU.

No presente caso, com a finalidade de comprovar o exercício de atividade rural,
foi juntado aos autos certificado de dispensa de incorporação, que certifica que o autor foi
dispensado do serviço militar inicial em 1972, por residir em município não tributário
(Evento 1, OUT2, Página 12).

Constam os seguintes vínculos empregatícios no CNIS e na CTPS do autor
(Evento 10, PROCADM1, Página 52; Evento 10, PROCADM1, Página 9):

FLORESTAL ACESITA: de 07/02/1980 a 16/06/1980 – trabalhador rural;
MASSA FALIDA - ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA: de 03/06/1981 a 16/11/1981 -
ajudante;
FLORESTAS RIO DOCE S.A.: de 03/11/1982 a 31/01/1983 – braçal em empresa de florestamento e
reflorestamento;
PROQUIP S/A PROJETOS E ENGENHARIA: de 11/01/1985 a 23/05/1985 - servente;
BARROS DURAO LTDA: de 14/06/1985 a 15/10/1985 – braçal em empresa de transporte e empreitadas;
ARACRUZ FLORESTAL S A: de 26/02/1986 a 15/10/1986 – ajudante geral em empresa de florestamento e
reflorestamento;
TERRA BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA: de 25/08/1987 a 08/09/1987 – vínculo consta apenas
no CNIS, não nas CTPS juntadas aos autos;
APERAM BIOENERGIA LTDA.: de 06/06/1988 a 05/04/1990 – auxiliar de serviços em indústria extrativa;
TERRA BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA: de 30/04/1991 a 28/07/1991 – operador de motosserra
em estabelecimento de serviços florestais;
MODDEM SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA: de 02/08/1991 a 19/09/1991 – ajudante B em estabelecimento
de construção civil;
MASEL-MARCHIORI TRANSPORTES LTDA: de 01/10/1991 a 13/01/1992 – operador de motosserra em
estabelecimento de agricultura e serviços;
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA: de 01/05/1992 a 29/05/1992 – ajudante
em estabelecimento de construção civil;
MABRAFE PREPARACAO DE TERRAS LTDA: de 15/06/1992 a 24/11/1992 – operador de motosserra em
estabelecimento de preparação de terras;
CORTEC SERVICOS FLORESTAIS LTDA: de 16/02/1994 a 01/09/1994 – motosserrista em estabelecimento de
serviços florestais;
TRATERRA SERVICOS E LOCACAO LTDA.: de 27/02/1997 a 02/04/1997 – operador de motosserra;
TERBRAS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES: de 26/08/1998 a 30/12/1998 – auxiliar de obras;
JOAO DOS ANJOS MARTINS SANTOS: de 21/12/1999 a 14/01/2000 – operador de motosserra;
TERBRAS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO: de 02/10/2000 a 30/11/2000 (no CNIS não consta a data de
encerramento do vínculo, mas apenas a data da última contribuição em 11/2000 – vínculo consta apenas no CNIS,
não nas CTPS juntadas aos autos);
VILSON LUIZ DE MARTINS: de 08/05/2001 a 04/07/2001 – trabalhador braçal em estabelecimento rural;
DISA DESTILARIA ITAUNAS S.A.: de 19/04/2004 a 30/11/2006 – servente em destilaria de álcool;
DISA DESTILARIA ITAUNAS AS: de 26/03/2007 a 30/11/2007 - servente em destilaria de álcool;
AUXILIO DOENCA POR ACIDENTE DO TRABALHO (NB 521.845.152-1): de 05/09/2007 a 31/10/2007;
MMA SERVICOS FLORESTAIS LTDA: de 05/05/2008 a 25/06/2008 – operador de motosserra em
estabelecimento de serviços florestais;
VILSON LUIZ DE MARTINS: de 25/05/2009 a 08/07/2009 - safrista;
VILSON LUIZ DE MARTINS: de 28/05/2012 a 05/07/2012 - safrista;
DRENARTE TRANSPORTADORA & EMPREITEIRA: de 16/01/2014 a 18/02/2014 - encarregado;

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 469



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 61/260

5000439-56.2020.4.02.5003 500000782806 .V3 JES10745© JES7058

MOYSES ALVINO COVRE E IRMAOS: de 23/05/2017 a 29/08/2017 – safrista.

Com a finalidade de comprovar a natureza rural dos vínculos constantes na
CTPS e no CNIS do autor, bem como o exercício de atividade rural entre os vínculos
empregatícios, foi designada a realização de audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que
já trabalhou na roça; que entre os vínculos na CTPS, trabalhou como diarista rural para
Lucas Martins e outros fazendeiros pequenos; que recebia por dia ou por quinzena; que
continua trabalhando como diarista até os dias de hoje; que exerceu os seguintes cargos nas
empresas abaixo:

BARROS DURAO LTDA: de 14/06/1985 a 15/10/1985 – braçal em empresa de transporte e empreitadas –
trabalhou como ajudante e operador, trabalhando empilhando e desgalhando madeira;
TERRA BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA: de 25/08/1987 a 08/09/1987 – vínculo consta apenas
no CNIS, não nas CTPS juntadas aos autos – não se recorda, mas acredita que trabalhado com construção;
APERAM BIOENERGIA LTDA.: de 06/06/1988 a 05/04/1990 – auxiliar de serviços em indústria extrativa – não
se recorda de ter trabalhado;
TERBRAS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO: de 02/10/2000 a 30/11/2000 (no CNIS não consta a data de
encerramento do vínculo, mas apenas a data da última contribuição em 11/2000 – vínculo consta apenas no CNIS,
não nas CTPS juntadas aos autos) – era ajudante geral e trabalhou na construção de um colégio;
DRENARTE TRANSPORTADORA & EMPREITEIRA: de 16/01/2014 a 18/02/2014 – encarregado – trabalhava
em limpeza;

A primeira testemunha, Delvani Silva Couto, alegou conheceu o autor no
trabalho na área florestal na empresa Acesita; que o autor tinha carteira assinada; que o
autor era motosserrista; que trabalhou com o autor na Fazenda Rio Preto, de Vilson de
Martins, trabalhando por produção, em 2017; que trabalhou por 3 meses nesta fazenda; que
o autor continua trabalhando na roça até hoje, trabalhando por produção, sem contrato e
sem CTPS assinada; que viu o autor trabalhando na roça pela última vez em 2018, colhendo
café para os Covre; que o autor sempre trabalhou na roça; que conhece o autor há 35 anos;
que o autor continua trabalhando colhendo café para vários proprietários, mas não está
aguentando mais trabalhar por questão de saúde.

A segunda testemunha, Carlos Saraiva Santos, firmou que conhece o autor há
26 anos; que já trabalhou com o autor na Fazenda Lucas de Martins, Covre e na Fazenda
Boa Esperança, com CTPS assinada; que nos Covre trabalhou com contrato de safra; que
trabalhou no Sítio de Adriano Peixoto e outros agricultores, por produção; que o autor
continua trabalhando na roça até hoje, mas com limitações por causa da saúde; que mora
próximo do autor na Cobrás, que é área urbana.

Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que não há início
de prova material referente ao trabalho rural nos períodos compreendidos entre os vínculos
constantes na CTPS da parte autora, sendo que o autor trabalhou em diversos vínculos
urbanos, os quais não podem ser computados para a concessão do benefício de
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aposentadoria por idade rural, nem para concessão de aposentadoria por idade híbrida, uma
vez que o autor não havia completado 65 anos de idade na data do requerimento
administrativo.

Dessa forma, os únicos períodos que podem ser efetivamente computados para
efeito de carência da parte autora e que podem integrar o cálculo de seu tempo de
contribuição são os vínculos rurais lançados no CNIS e na CTPS do autor (Evento 10,
PROCADM1, Página 52; Evento 10, PROCADM1, Página 9).

No caso em tela, analisando a contagem administrativa realizada pelo INSS
quando do requerimento administrativo (Evento 10, PROCADM1, Página 54) constatamos
que o INSS computou 10 anos, 10 meses e 17 dias de tempo de contribuição, com 152 meses
de carência total, sendo que destes meses de carência, 8 meses foram considerados de
atividade rural, uma vez que o INSS reconheceu apenas o período trabalhado para Moyses
Alvino Covre e Irmãos, de 23/05/2017 a 29/08/2017, como trabalho rural, tendo o INSS
considerado todos os demais vínculos empregatícios do autor como urbanos.

Todavia, com base nas CTPS juntadas aos autos, bem como nos depoimentos
prestados em audiência, são rurais os seguintes vínculos empregatícios:

FLORESTAL ACESITA: de 07/02/1980 a 16/06/1980 – trabalhador rural;
FLORESTAS RIO DOCE S.A.: de 03/11/1982 a 31/01/1983 – braçal em empresa de florestamento e
reflorestamento;
BARROS DURAO LTDA: de 14/06/1985 a 15/10/1985 – braçal em empresa de transporte e empreitadas;
ARACRUZ FLORESTAL S A: de 26/02/1986 a 15/10/1986 – ajudante geral em empresa de florestamento e
reflorestamento;
TERRA BRASIL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA: de 30/04/1991 a 28/07/1991 – operador de motosserra
em estabelecimento de serviços florestais;
MASEL-MARCHIORI TRANSPORTES LTDA: de 01/10/1991 a 13/01/1992 – operador de motosserra em
estabelecimento de agricultura e serviços;
MABRAFE PREPARACAO DE TERRAS LTDA: de 15/06/1992 a 24/11/1992 – operador de motosserra em
estabelecimento de preparação de terras;
CORTEC SERVICOS FLORESTAIS LTDA: de 16/02/1994 a 01/09/1994 – motosserrista em estabelecimento de
serviços florestais;
TRATERRA SERVICOS E LOCACAO LTDA.: de 27/02/1997 a 02/04/1997 – operador de motosserra;
JOAO DOS ANJOS MARTINS SANTOS: de 21/12/1999 a 14/01/2000 – operador de motosserra;
VILSON LUIZ DE MARTINS: de 08/05/2001 a 04/07/2001 – trabalhador braçal em estabelecimento rural;
DISA DESTILARIA ITAUNAS S.A.: de 19/04/2004 a 30/11/2006 – servente em destilaria de álcool;
DISA DESTILARIA ITAUNAS AS: de 26/03/2007 a 30/11/2007 - servente em destilaria de álcool;
MMA SERVICOS FLORESTAIS LTDA: de 05/05/2008 a 25/06/2008 – operador de motosserra em
estabelecimento de serviços florestais;
VILSON LUIZ DE MARTINS: de 25/05/2009 a 08/07/2009 - safrista;
VILSON LUIZ DE MARTINS: de 28/05/2012 a 05/07/2012 - safrista;
MOYSES ALVINO COVRE E IRMAOS: de 23/05/2017 a 29/08/2017 – safrista.
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A função de operador de motosserra que presta seus serviços no campo é
considerada atividade rural. Dessa forma, os vínculos empregatícios como operador de
motosserra são vínculos de natureza rural. Neste mesmo sentido são os julgados a seguir:

PROCESSUAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557,
§ 1º. APLICABILIDADE. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO. INSS. PRORURAL.
EMPRESA DE REFLORESTAMENTO. ATIVIDADE RURAL. OPERADORES DE
MOTOSSERRA. TRATORISTA. TRABALHADORES RURAIS. 1. A utilização do agravo
previsto no art. 557, § 1º, do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, ou
seja, deve demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2. Antes da unificação
trazida com a edição da Lei n. 8.212/91, a Previdência Social era dividida em dois regimes,
urbano e rural, esse último destinado aos trabalhadores rurais. O art. 3º, § 1º, alínea a, da
LC 11/71 identificava o trabalhador rural como a "pessoa física que presta serviços de
natureza rural", estabelecendo o art. 2º da Lei 5.889/73 ser trabalhador rural "toda pessoa
física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a
empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário". A partir da interpretação
sistemática desses dispositivos, consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que
os tratoristas e operadores de motosserra que laboram em empresas de reflorestamento,
essas reconhecidamente de natureza rural, são considerados trabalhadores rurais e,
portanto, antes da edição da Lei n. 8.212/91 estavam vinculados ao Prorural - Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural 3. A impetração insurge-se contra a NFLD n. 31.5153537-
0 que visa à cobrança de contribuições previdenciárias concernentes a operadores de
motosserra pelo regime de previdência social urbana, restringindo-se a controvérsia
deduzida nos autos acerca da natureza da atividade desenvolvida por esse trabalhador, se
urbana ou rural. 4. Os operadores de motosserra que trabalham em empresas de
reflorestamento são considerados trabalhadores rurais em razão da atividade de extração
que desenvolvem, diretamente ligada ao meio rural, sendo que o fato de utilizarem-se de
ferramenta mais elaborada para a execução de seu trabalho não é suficiente para converter
em urbana a natureza seu lavor. 5. Agravo legal não provido. (TRF3, 5ª Turma,
AMS:0013064-62.1998.4.03.6100, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, DJ 17/09/2012) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. OPERADOR DE
MOTOSSERRA. IMEDIATISMO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. No que tange ao imediatismo do trabalho rural ao requerimento do benefício de que trata
a lei, ficou assentado em recente decisão proferida em sede de Recurso Especial
Representativo de Controvérsia que o trabalhador rural tem que estar exercendo o labor
campestre ao completar a idade mínima exigida na lei, momento em que poderá requerer seu
benefício. 2. No caso dos autos, a parte autora completou a idade necessária em 01.10.2012.
Ao contrário do que restou alegado pelo INSS, o vínculo iniciado em 01.10.2007, e não
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encerrado até a data da DER (02.09.2013), conforme fl. 36, deu-se na empresa "Mário José
de Queiroz/ME", na função de operador de motosserra (CTPS, fl. 26). As testemunhas
ouvidas em juízo confirmaram o labor em plantações de eucaliptos (fls. 79/80). 3. O
empregado que presta seus serviços no campo como operador de motosserra, a exemplo do
que ocorre com o tratorista, é, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 5.889/73, trabalhador
rural. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada,
sem alteração no resultado do julgamento. (TRF3, 10ª Turma, APELAÇÃO CÍVEL -
2108960, Rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, DJ 26/09/2018) 

Passaremos à contagem do tempo rural do autor para fim de concessão de
aposentadoria por idade rural:

EMPRESA /
ATIVIDADE PERÍODO ano mês dia fator de conversão ano mês dia
FLORESTAL
ACESITA 07/02/1980 a 16/06/1980 0 4 9 x 1 = 0 4 9
FLORESTAS
RIO DOCE 03/11/1982 a 31/01/1983 0 2 29 x 1 = 0 2 29
BARROS
DURÃO 14/06/1985 a 15/10/1985 0 4 1 x 1 = 0 4 1
ARACRUZ
FLORESTAL 26/02/1986 a 15/10/1986 0 7 20 x 1 = 0 7 20
TERRA BRASIL 30/04/1991 a 28/07/1991 0 2 29 x 1 = 0 2 29
MASEL
MARCHIORI 01/10/1991 a 13/01/1992 0 3 12 x 1 = 0 3 12
MABRAFE 15/06/1992 a 24/11/1992 0 5 9 x 1 = 0 5 9
CORTEC 16/02/1994 a 01/09/1994 0 6 16 x 1 = 0 6 16
TRATERRA 27/02/1997 a 02/04/1997 0 1 5 x 1 = 0 1 5
JOÃO DOS
ANJOS 21/12/1999 a 14/01/2000 0 0 24 x 1 = 0 0 24
VILSON LUIZ 08/05/2001 a 04/07/2001 0 1 27 x 1 = 0 1 27
DISA 19/04/2004 a 30/11/2006 2 7 11 x 1 = 2 7 11
DISA 26/03/2007 a 30/11/2007 0 8 4 x 1 = 0 8 4
MMA
SERVIÇOS 05/05/2008 a 25/06/2008 0 1 21 x 1 = 0 1 21
VILSON LUIZ 25/05/2009 a 08/07/2009 0 1 13 x 1 = 0 1 13
VILSON LUIZ 28/05/2012 a 05/07/2012 0 1 7 x 1 = 0 1 7
MOYSÉS
ALVINO 23/05/2017 a 29/08/2017 0 3 6 x 1 = 0 3 6
TOTAL ATÉ
20/09/2018          7 4 3
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Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a
parte autora completou a idade mínima (60 anos), mas ainda não possui tempo de
serviço/contribuição suficiente ao cumprimento da carência para a concessão do benefício
de aposentadoria por idade rural (pelo menos 15 anos ou 180 contribuições), sendo certo
que não havia completado a idade de 65 anos necessária para concessão de aposentadoria
por idade híbrida na data do requerimento administrativo.

É importante ressaltar que, ainda que o autor tivesse 65 anos na data do
requerimento, em 20/09/2018, não teria completado a carência necessária de 180 meses para
concessão de aposentadoria por idade híbrida, como se pode verificar pela administrativa
realizada pelo INSS quando do requerimento administrativo (Evento 10, PROCADM1,
Página 54), na qual o INSS computou 10 anos, 10 meses e 17 dias, com 152 meses de
carência total, ou seja, somando-se os vínculos rurais e urbanos.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, na
forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A sentença analisou todas as questões apresentadas pelas partes e concluiu
que o autor não fazia jus ao benefício de aposentadoria por idade rural, dado que, na DER
(20.09.2018), contava apenas com 7 anos, 04 meses e 03 dias de tempo de exercício de
atividade rural, o que não atende o interregno de carência legalmente exigido. Para apurar o
tempo de atividade rural do autor, a sentença considerou todos os períodos em que ele
trabalhou como empregado rural e como safrista, sendo que, em relação aos períodos de
trabalho como safrista, apenas aqueles anotados na CTPS foram considerados. É importante
mencionar que o autor alega ter trabalhado como safrista (sem anotação na CTPS) nos
intervalos entre os seus vínculos formais de trabalho. Entretanto, a prova dessa alegação não
foi satisfatória. Não há indícios mínimos de prova material que sugiram a vinculação do autor
ao trabalho rural nos intervalos e, além disso, a prova oral foi vaga a respeito desse ponto, não
sabendo precisar informações consistentes sobre a prestação do serviço rural como safrista.
Sendo assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

5. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

6. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000782806v3 e do código CRC d1460216. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000439-56.2020.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE MARQUES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO (OAB ES015707)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000834655v2 e do código CRC 9944378d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006705-65.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOECY GOMES (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade com DIB na data do primeiro
requerimento administrativo (25.01.2019). Em suas razões, alega que somente no segundo
requerimento administrativo (11.02.2020) o autor apresentou todos os documentos
necessários (CTPS) para se apurar o cumprimento da carência exigida para a concessão do
benefício, de forma que a aposentadoria por idade não poderia ter sido concedida desde a
primeira DER (25.01.2019).

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. A motivação central da sentença para fixar a DIB na primeira DER
(25.01.2019) foi a seguinte:

Todos os períodos considerados pelo INSS para o deferimento do segundo requerimento
administrativo são anteriores ao primeiro requerimento administrativo. Logo, não há dúvidas
de que o autor já contava com mais de 180 meses de carência em 25/01/2019, data do
primeiro requerimento.

No primeiro processo administrativo, o INSS não elaborou planilha de cálculo de tempo de
contribuição e carência, limitando-se a alegar que o autor "contribuiu como trabalhador
avulso atingindo um total de 10 contribuições" (evento 4). O réu não apresentou qualquer
justificativa para a desconsideração, por ocasião do primeiro requerimento, dos períodos de
contribuição considerados posteriormente na concessão da aposentadoria requerida em
11/02/2020.

4. O INSS alega que o período de 09.10.1972 a 11.07.1975, essencial para que o
autor preenchesse a carência (pois excluindo-se esse período, o autor contaria com 176 meses
de carência em ambas as DERs - evento 5, OUT2, fls. 22-23), somente foi comprovado por
ocasião do segundo requerimento administrativo (11.02.2020), quando ele apresentou CTPS
com a anotação do vínculo. A inexistência de registro desse vínculo no CNIS restou
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demonstrada no documento denominado “relações previdenciárias” no evento 7, OUT3. A
tentativa do INSS de instruir o primeiro processo administrativo, solicitando a CTPS do autor,
também foi evidenciada pelos documentos juntados no evento 7, PROCADM2, fls. 05 e 09-
10. Portanto, havia motivo para o indeferimento administrativo do primeiro requerimento,
apresentado em 25.01.2019, não se podendo atribuir ao conhecimento do INSS relação
previdenciária somente demonstrada no segundo requerimento, protocolado em 11.02.2020
(evento 5, OUT2, fls. 22-23). 

5. Por esses motivos, a DIB do benefício deve ser fixada em 11.02.2020. 

6. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

7. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e dar-lhe provimento
para julgar improcedente o pedido.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000783585v5 e do código CRC 6ac5c378. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006705-65.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOECY GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNA MILITO CAVALCANTI EVALD (OAB ES024948)
ADVOGADO: SAULO BRANDÃO DE AQUINO (OAB ES027988)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e dar-lhe provimento para julgar improcedente o pedido, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835081v2 e do código CRC def4a101. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008265-42.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão de aposentadoria por invalidez ou do
benefício de auxílio-doença NB 31/631.187.581-4, requerido em 29/1/2020, por ser a
demandante portadora  de doença autoimune da tireoide, denominada doença de basedow-
graves, ou bócio difuso tóxico da tireoide (CID10 E05) e descompensação cardíaca por
motivo de desequilíbrio hormonal causado pelo hipertireoidismo.

Sentença (evento 36): julgou improcedente a ação, com base na perícia médica judicial, que
atestou a inexistência atual de incapacidade laborativa.

Razões da recorrente – autora (evento 40): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício pleiteado, sob a alegação de perpetuação de sua incapacidade laboral
em período posterior à data apontada no laudo pericial. Sustenta que "as conclusões
apresentadas pelo i. perito não guardam consectário lógico com as provas juntadas aos
autos". Aduz que sua doença, que é incapacitante, degenerativa e crônica, perpetua-se no
tempo, não sendo possível sua eliminação por tratamento, pelo que se faz devida a concessão
do benefício requerido.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: doméstica.

b) Idade atual: 45 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 7): 21/02/2017 - paciente com doença de basedow-graves, apresenta
descompensação do quadro clínico.

*(Evento 1, laudo 8): 09/05/2017 - paciente com diagnóstico de bócio difuso tóxico (doença
de graves). Apresenta descontrole hormonal com repercussão importante no sistema
cardiovascular e hepático. Esteve internada há um mês, por descompensação cardíaca pelo
hipotireoidismo. No momento, impossibilitada de trabalhar.
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*(Evento 1, laudo 9): 31/08/2017 - paciente portadora de hipertireoidismo (doença de graves),
com repercussão cardiovascular, tendo histórico de internação no dia 05/02/2017 em virtude
de insuficiência cardíaca congestiva de alto débito. No momento, paciente encontra-se
controlada às custas de altas doses de tapazol, além de anti-hipertensivos.

*(Evento 1, laudo 14): 14/01/2020 - paciente possui diagnóstico de hipertireoidismo desde
2016.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

O perito nomeado pelo juízo diagnosticou hipertireoidismo, doença de Graves, “problema de
coração” (evento 26, quesito 2). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade
habitual de doméstica (quesitos 6-7). Estimou que a autora esteve incapacitada para o
trabalho  no período de 5/2/2017 a 14/1/2020 (quesito 12). (...)

O juiz realmente não está adstrito ao laudo pericial. O perito é apenas seu auxiliar na
apuração da matéria fática que exija conhecimentos técnicos. Todavia, não é menos verdade
que somente poderá ser proferida decisão contrária à manifestação técnica do expert se, nos
autos, houver outros elementos e fatos provados que fundamentem tal entendimento. Na falta
de elementos que possam seguramente infirmar as conclusões do expert, deve-se prestigiar a
conclusão da prova técnica.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias, na
qualidade de empregada doméstica de ISABELA DO CARMO MOL DE PAULA, durante o
período de 03/01/2017 a 28/02/2017 e esteve em gozo de auxílio-doença (NB 6178236208)
durante o período compreendido entre 13/03/2017 e 08/07/2019 (evento 5, outros 2, fl. 5).
Requereu novo benefício em 29/01/2020, o qual foi indeferido por parecer contrário da
perícia administrativa (evento 1, carta de indeferimento 23).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em 
23/06/2020 foi de que a demandante é "diabética, com diagnóstico de Doença de Graves em
2016, internação em 05/02/2017 por insuficiência cardíaca congestiva. Último laudo
cardiológico em 01/08/2018 informando pessoa estável e controlada do ponto de vista
cardiovascular. Eutireoideana."  Afirmou o perito que não há limitações funcionais que
impediriam o desempenho da atividade habitual, tendo em vista o exame clínico pericial e o
controle clínico da patologia. Em que pese a ausência de incapacidade no momento do exame
pericial, o expert informou que houve incapacidade durante o período de 05/02/2017 a
14/01/2020 (Evento 26, laudo 1).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante em período posterior ao reconhecido pelo expert (evento 1, laudos 7, 8, 9
e 14), verifico que esses não foram capazes de infirmar as conclusões tecidas no laudo
pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que
o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito
da plena capacidade laborativa da segurada, há de prevalecer sobre o particular, conforme
estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de
que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova
carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou
comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Diante do exposto, conclui-se que restou comprovada a existência de incapacidade  laborativa
somente durante o período fixado pelo perito judicial (de 05/02/2017 a 14/01/2020). No
entanto, a demandante requereu na petição inicial o pagamento do benefício desde a DER
em 29.01.2020, após o término da incapacidade fixada pelo perito, de modo que não faz jus
ao pagamento dos atrasados.
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Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, cuja a exigibilidade
ficará suspensa em razão da gratuidade deferida.

Voto por CONHECER DO RECURSO da Autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000782902v14 e do código CRC 35bbec17. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008265-42.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ROSEMARY MACHADO DE PAULA (OAB ES000294B)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO da Autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835073v2 e do código CRC 81166f84. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017921-91.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença, desde o
requerimento administrativo em 15/10/2018, por ser o demandante portador de mialgia difusa
e artralgia da região cervical e lombar.

Sentença (evento 58): julgou procedente o pedido para condenar o INSS a pagar os proventos
do auxílio-doença NB 31/625.197.804-3 retroativos ao período de 15/10/2018 até 25/6/2020.

Razões do recorrente - INSS (evento 62): requer a reforma da sentença para que seja fixada
a DCB na data fixada pelo perito judicial.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/625.197.804-3 desde o requerimento
administrativo, em 15/10/2018. Não tem direito a aposentadoria por invalidez porque não
ficou comprovada a incapacidade definitiva para o trabalho.

O perito examinou estimou a recuperação do autor em 8/5/2019. A recuperação da
capacidade para o trabalho não pode ser presumida. A comprovação da ausência de
incapacidade só pode ser confirmada a partir do exame pericial, em 26/6/2020.

O autor tem direito aos proventos do auxílio-doença NB 31/625.197.804-3 retroativos ao
período de 15/10/2018 até 25/6/2020, véspera do exame pericial.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do artigo 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:
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“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Cinge-se a controvérsia à data de cessação do benefício deferido nos autos.

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada
em 26/06/2020 foi de que o demandante é portador de fibromialgia e "apresenta amplitude
discretamente diminuída dos movimentos articulares dos cotovelos, punhos, dedos, coluna
vertebral, quadril e joelhos. Membros superiores e inferiores com motricidade e força
discretamente diminuídos." Afirmou o perito que, na data do exame pericial, o autor se
encontrava apto para o exercício de sua atividade habitual, estando a doença estabilizada. Não
obstante a constatação de capacidade no momento da perícia, o expert informou, no quesito nº
12, que houve incapacidade em momento pretérito, de 08/11/2018 até 08/05/2019
aproximadamente (Evento 49, laudo 1).

Diante do exposto, observo que as conclusões do perito se deram com base em exame físico
realizado e na análise de documentação médica constante dos autos, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte, bem como sua
duração. Assim, não merece prosperar o fundamento de que a DCB fixada pelo perito tenha
sido baseada em presunções, motivo pelo qual merece reforma a sentença para reduzir a
condenação ao período em que restou comprovada a existência de incapacidade, qual
seja de 08/11/2018 a 08/05/2019.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.
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Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de
fixar a data de cessação do benefício deferido nos autos em 08/05/2019, de acordo com o
prazo para recuperação estabelecido pelo perito judicial.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000781398v5 e do código CRC f2659fd3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017921-91.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROMILDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIO DOS SANTOS (OAB ES012978)
ADVOGADO: JOAO GABRIEL MEIRA E SA (OAB ES025008)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de fixar a data de cessação do
benefício deferido nos autos em 08/05/2019, de acordo com o prazo para recuperação
estabelecido pelo perito judicial, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835083v2 e do código CRC cccfffd9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017210-52.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDIRENE CONDE BERUDI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença desde a DCB. Em suas
razões, alega que a perícia judicial fixou a data de início da incapacidade (DII) em data
posterior à data de cessação do benefício (DCB), o que atrairia a incidência da tese fixada
pela TNU no julgamento do Pedilef n. 50003750720144047006, no sentido de que, nesses
casos, a data de início do benefício (DIB) deve ser fixada na data da citação, visto que
somente a partir desse momento o INSS poderia ser considerado em mora.

2. A autora apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. As alegações do INSS não merecem acolhida.

4. Em primeiro lugar, porque a perícia judicial não fixou a DII em momento
posterior à DCB. Ela simplesmente não precisou a data, não se podendo disso concluir que a
DII foi fixada após a DCB. Na perícia realizada em 29.10.2019, a perita do juízo afirma
textualmente, em resposta ao quesito “é possível estimar a data de início da incapacidade para
o trabalho?”, que: “não é possível afirmar. Incapacidade contínua a partir de uma data
específica” (evento 19, PERÍCIA1, fls. 02-03 - quesito 13). 

5. Em segundo lugar, devido à falta de fixação da DII na perícia judicial, o Juízo
sentenciante, com base no livre convencimento motivado e na valoração da prova, concluiu,
apoiado em documento médico particular (evento 1, ANEXO5, fl. 01) - que, em 24.05.2019,
data próxima à DCB (03.06.2019 - evento 1, ANEXO3, fl. 09), atestava que a autora, desde
fevereiro de 2017 em tratamento, não tinha condições para o trabalho em decorrência de seu
quadro psiquiátrico - e no conjunto probatório, que a autora ainda permanecia incapacitada
para o exercício de sua atividade habitual na DCB. Ressalte-se que, segundo a TNU, o órgão
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julgador não é obrigado a fixar a DII na data da perícia quando o laudo é inconclusivo nesse
aspecto, podendo valer-se de outros elementos de prova constantes dos autos para fixar a data
da incapacidade em outro momento (Pedilef n. 200936007023962).

6. Dessa forma, tendo a DII sido fixada na - e não após - a DCB, não merece
acolhida o argumento do INSS de que a DIB deveria coincidir com a data da citação.

7. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios porque a autora litiga assistida pela Defensoria Pública da União (Súmula 421
do STJ).

8. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000774035v2 e do código CRC de3c9b20.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017210-52.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VALDIRENE CONDE BERUDI (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835087v2 e do código CRC 2aae0c84. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008155-77.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA ALVES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à condenação do INSS a abster-se de cessar aposentadoria
por invalidez (NB 538992724-5), devendo mantê-la ativa e realizar o pagamento do valor
integral do benefício, bem como realizar o pagamento das diferenças devidas em decorrência
da diminuição do valor da aposentadoria a partir de 01/11/2018. Alega a demandante ser
portadora de diabetes mellitus tipo II, hipoglicemia e hipertensão, motivo pelo qual foi
aposentada por invalidez em 25/01/2010.

Sentença (evento 39): julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o INSS a
conceder auxílio-doença à autora com DIB em 17.01.2020, devendo ser mantido pelo prazo
de 3 (três) meses a partir de sua implantação.

Razões da recorrente - autora (evento 44): requer a reforma da sentença para que seja
concedido à autora o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data de cessação, bem
como o pagamento das diferenças devidas em decorrência da diminuição do valor dessa
aposentadoria a partir de 01/11/2018. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício de
auxílio-doença, até que recupere sua capacidade laborativa efetivamente, e não apenas por
três meses. Subsidiariamente, a anulação da sentença para fins de reabrir a instrução
processual, determinando a complementação da perícia médica judicial no feito, bem como a
designação de audiência de instrução para comprovar a existência de incapacidade laborativa.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: secretária.

b) Idade atual: 54 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 15): 14/03/2019 - paciente com diagnóstico de HAT e DM2, insulino
dependente de difícil controle glicêmico, encontra-se impossibilitada de exercer suas
atividades laborais por motivo de doença.
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*(Evento 44, laudo 2): 21/07/2020 - paciente portadora de DM insulino dependente
descompensada e de difícil controle, em acompanhamento regular, encontra-se
impossibilitada de trabalhar devido a questões de saúde.

*(Evento 44, laudo 6): 21/01/2020 - paciente portadora de DM insulino dependente.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

In casu, em perícia realizada em 25.11.2019 (evento 21), a perita nomeada pelo Juízo, médica
do trabalho, confirmou "Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial" (quesito 3). (...)

A perita estimou o início da incapacidade há aproximadamente 1 (um) mês, com suporte no
exame médico pericial e na avaliação dos laudos médicos apresentados, caracterizando-a
como temporária, passível de recuperação mediante otimização das medicações, adequação
da dieta e prática de atividade física para que haja controle glicêmico (quesitos 10, 11, 13 e
14). 

A perita estimou a recuperação da autora no prazo de 03 (três) meses (quesitos 14, 15 e 16).
(...)

Destarte, em que pese o entendimento defendido pelas partes, entendo que a autora faz jus à
concessão de benefício de auxílio-doença desde 17.01.2020,  data de citação do INSS (evento
25), devendo tal benefício ser mantido pelo prazo de 3 (três) meses a contar de sua
implantação, em conformidade com a perícia judicial.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do artigo 59, da
Lei nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao
salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

“O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação” (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a autora esteve em gozo de benefício de auxílio-doença
durante o período compreendido entre 04/01/2010 e 26/10/2019 (evento 1, informação de
benefício 13).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
25/11/2019 foi de que a demandante é portadora de "Diabetes Mellitus e Hipertensão
Arterial". Afirmou a expert que a autora não possui aptidão para exercer sua atividade laboral
(secretária), pois "durante avaliação médico pericial foi constatada que a percianda não
apresenta adequado controle glicêmico necessitando de otimização das medicações,
adequação da dieta e pratica de exercício físico. Diante do exposto verifica-se que a autora
apresenta incapacidade temporária e total." Informou, ainda, a perita que o retorno ao
exercício da atividade habitual da autora não implicará em agravamento da doença
pois "trata-se de doença crônica que necessita de acompanhamento médico e uso de
medicações". Por fim, estimou a perita um prazo 03 meses para recuperação da capacidade
laborativa (Evento 21, laudo 1).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte, verifico que esses não foram capazes de
infirmar o laudo pericial no que se refere à classificação da incapacidade. Embora a autora
esteja há muitos anos afastada do trabalho, não se pode inferir por esta razão que sua
incapacidade é insuscetível de recuperação. Conforme bem observado pelo juiz a quo, o
recebimento de benefício por incapacidade por longo período não gera presunção de
incapacidade definitiva em favor do segurado. Com  efeito, a persistência dos sintomas pode
resultar de vários fatores, em especial da ausência de tratamento regular e adequado ou
mesmo da execução de atividades não recomendadas durante o período de restabelecimento.

No que tange ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de complementação
do laudo pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, “O juiz
determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
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matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos, uma vez que
o laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do segurado. 

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em observância
ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos, tendo em vista
que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser confundido
com causa para anulação da prova pericial.

Nesses termos, observo que as conclusões da perita se deram com base em exame físico
realizado e na análise de documentação médica constante dos autos, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Diante do exposto, conclui-se que a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-doença
deferido nos autos, nos termos da r. decisão, mas não preenche os requisitos para a concessão
de aposentadoria por invalidez. 

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000779327v8 e do código CRC ee9f0238. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008155-77.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: ILMA DE CAMARGOS PEREIRA BARCELLOS (OAB ES014765)
ADVOGADO: CAROLINA DE CAMARGOS PEREIRA BARCELLOS (OAB ES031484)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000873852v2 e do código CRC f021a8f8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012610-85.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROBERTA KELLY DE ASSIS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença, desde o
requerimento administrativo em 28/05/2019, e a concessão de aposentadoria por
invalidez, por ser a demandante portadora de depressão grave. Requer-se, ainda, a condenação
do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos
morais, em razão do indeferimento administrativo do benefício.

Sentença (evento 49): julgou improcedente a ação, com base na perícia médica judicial, que
atestou a inexistência de incapacidade laborativa.

Razões da recorrente - autora (evento 53): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez; a conversão do
feito em diligência a fim de realizar nova perícia, para que haja os esclarecimentos apontados
no evento 39, sob pena de cerceamento de defesa; a condenação do recorrido ao pagamento
de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude do
indeferimento de benefício. Sustenta que restou demonstrada sua incapacidade nos autos e
que a perícia judicial se revelou vaga e contraditória.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: atendente.

b) Idade atual: 38 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 7, fl. 1): 28/05/2019 - laudo médico psiquiatra atestando que a paciente se
encontra em tratamento para CID-10 F41.0 e F32.2. Suas crises tiveram piora no último mês,
tanto na frequência quanto na intensidade, a incapacitando de realizar suas atividades de
forma independente. Não sai de casa sozinha. Necessita de 30 (trinta) dias de afastamento de
suas atividades.
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*(Evento 1, laudo 7, fl. 2): 21/05/2019 - laudo médico psiquiatra atestando que a paciente
iniciou tratamento em 07/05/2019 para quadro de CID-10 F41.0 e F32.2. A paciente evolui
com piora das crises e do humor. Necessita de 10 (dez) dias de afastamento de suas atividades
laborativas para fim de tratamento.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho. Porém, realizada a perícia judicial, a parte autora fora declarada capaz( médica
psiquiatra, em 20/05/2020, ev. 37). (...)

O argumento sobre a existência da doença referida, por haver nos autos laudos e exames
médicos particulares que a confirma não pode prosperar a fim de invalidar a conclusão
apresentada a partir da perícia judicial. Isso porque tal fato – diagnóstico de doença - não
significa, por si só, incapacidade, esta deve ser constatada por perícia médica, pois o atestado
médico particular equipara-se a mero parecer de assistente técnico, de forma que eventual
divergência de opiniões deve ser resolvida em favor do parecer do perito do juízo.

Neste sentido o Enunciado nº 8 da Turma Recursal do Espírito Santo, “o laudo médico
particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em
princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade
laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de empregada da empresa SOLLO BRASIL CONTACT CENTER &
TECNOLOGIA LTDA., durante o período compreendido entre 29/11/2018 e 05/08/2019
(evento 44, outros 4).

A conclusão do profissional médico (especialista em psiquiatria) designado pelo Juízo para a
perícia realizada em 20/05/2020 foi de que a demandante é portadora de "Transtorno
depressivo maior, episódio Grave sem sintomas psicóticos CID F32.2 e Transtorno de pânico
CID F41.0". Informou o perito que "no momento do exame a pessoa examinada se
apresentou com exame psíquico sem alterações. Vigil, normoproséxica, sem alteração do
humor/afeto, sem alteração de sensopercepção, pensamento de curso normal/agregado/sem
restrição de conteúdo, sem alteração de psicomotricidade e sem presença de movimentos
anormais, boa noção quanto ao estado mórbido" e concluiu que "não há incapacidade para
exercer a atividade habitual" (evento 37, laudo 1).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante (evento 1, laudo 7), verifico que esses não foram capazes de infirmar as
conclusões tecidas no laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas
unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e,
sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da segurada, há de prevalecer
sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando
pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo
aos elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material
robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas
neste caso.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, assevero que o objetivo dos quesitos
suplementares é o de complementar a perícia quando as perguntas/quesitos originais não
foram respondidas de forma clara e precisa pelo jusperito, o que enseja a necessidade de
integração do parecer oficial para melhor subsidiar o julgador no momento da formação de
sua convicção, não sendo esse, absolutamente, o caso dos autos.
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Ademais, para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade dos quesitos ditos complementares para a apreciação da questão de
incapacidade, em observância ao princípio da celeridade processual.

No caso dos autos, observo que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos
complementares formulados pela parte autora em nada alterariam o desfecho da causa, visto
que o fato gerador da concessão do benefício é a incapacidade e não o acometimento de
doença, porquanto as indagações relativas à incapacidade já são eficazmente esclarecidas nos
laudos periciais acostados.

Diante disso, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, seria facultado ao magistrado a
quo a realização de nova perícia apenas se a matéria discutida não lhe estivesse
suficientemente esclarecida, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, fica claro que a prova pericial, bem como os demais elementos constantes
dos autos foram suficientes a elucidar as questões que ainda não estavam claras para o
julgador no tangente à incapacidade do segurado.

E uma vez reconhecido o acerto da decisão administrativa, faz-se manifestamente
improcedente também o pedido de reparação moral, ante a inocorrência de qualquer ato ilícito
por parte do INSS.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000779053v13 e do código CRC d4574124. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012610-85.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ROBERTA KELLY DE ASSIS (AUTOR)
ADVOGADO: ROGERIA L VALENTIM DE SOUZA (OAB ES014626)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000873366v2 e do código CRC 998bb76f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5032065-36.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARQUELHA VAUNA DE CASTILHO SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença NB
31/625.158.769-9, desde a cessação em 7/2/2019, ou a concessão de aposentadoria por
invalidez, acrescida do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), por ter a autora se
submetido a cirurgia de transplante de córnea e facectomia com implante de lente intraocular
em olho direito, devido a ceratite infecciosa.

Sentença (evento 35): julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a
restabelecer o auxílio-doença NB 31/625.158.769-9 desde a cessação, em
7/2/2019, devendo encaminhar a autora para o programa de reabilitação profissional.

Razões do recorrente - autora (evento 41): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da análise das condições
pessoais e sociais da autora, nos termos da Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavradora.

b) Idade atual: 38 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 11, fl. 29): 09/08/2018 - a paciente foi submetida a cirurgia de transplante
de córnea em olho direito no dia 07/08/2018 devido a úlcera de córnea, necessita de 90
(noventa) dias de afastamento de suas atividades laborativas a partir da data da cirurgia.

*(Evento 1, laudo 11, fls. 25-28): 02/10/2018, 07/12/2018, 15/01/2019, 23/07/2019 - paciente
encontra-se em tratamento de úlcera de córnea fúngica em olho direito desde o dia
02/08/2018. Submeteu-se a cirurgia de transplante a quente de córnea e facectomia com
implante de lente intra-ocular em olho direito dia 07/08/2018, posteriormente, à vitrectomia
posterior com implante de óleo de silicone e explante de lente intra-ocular dia 28/08/2018 e
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novamente a outro transplante tectonico de córnea no dia 30/08/2018 devido a recidiva de
ceratite infecciosa, atualmente em seguimento pós-operatório. Olho esquerdo sem alterações.
Acuidade visual: movimento de mãos frente a face: 20/20.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

A perita nomeada pelo juízo, especialista em oftalmologia, diagnosticou acuidade visual com
correção menor que 20/400 no olho direito, sem percepção luminosa, e de 20/30 no olho
esquerdo (evento 21, quesito 4). Relatou úlcera de córnea fúngica em 08/2018 com transplante
de córnea e facectomia no dia 7/8/2018 com posterior vitrectomia posterior com implante de
óleo de silicone e explante da lente dia 28/08/18 e outro transplante de córnea no dia
30/08/2018, também houve recidiva da ceratite infecciosa cursando com tarsorrafia do olho
direito em março de 2019 (quesito 4).  Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de lavradora (quesitos 6-7). Atestou limitação de campo visual e perda de
visão de profundidade (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho
(quesito 12). Considerou viável a reabilitação profissional em função como auxiliar de
serviços gerais, desde que não trabalhe com altura nem necessite de campo amplo de visão.
(...)

A reabilitação profissional deve ser tentada. Por enquanto, a autor não tem direito à
aposentadoria por invalidez, apenas ao auxílio-doença. Tem direito a receber o auxílio-doença
ao menos até ser reabilitada para o exercício de outra atividade, consoante dispõe o art. 62 da
Lei nº 8.213/91.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 476



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 95/260

5032065-36.2019.4.02.5001 500000777389 .V8 JESX51460© JES7058

que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a autora esteve em gozo de benefício de auxílio-doença
durante o período compreendido entre 10/10/2018 e 07/02/2019 (evento 4, outros 2).

O INSS homologou a declaração do sindicato de trabalhadores rurais quanto ao período de
26/12/2005 a 5/7/2018, reconhecendo a qualidade de segurada especial da autora (evento 5,
processo administrativo 1, fl. 24).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
18/05/2020 foi de que a demandante é portadora de "acuidade visual com correção menor que
20/400 em olho direito (sem percepção luminosa) e 20/30 em olho esquerdo" e não possui
aptidão física para exercer sua atividade habitual, devido à limitação de campo visual e perda
de visão de profundidade, desde julho/2018. Por fim, afirmou a expert que a demandante pode
ser reabilitada para a função de "auxiliar de serviços gerais (desde que não trabalhe com
altura e necessite de campo amplo de visão)" (evento 21, laudo 1). 

Com efeito, a reabilitação profissional deve ser concedida em caso de incapacidade definitiva
para a função habitual, conforme dispõe o art. 89 da Lei 8.213/91:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Não obstante, observo que a análise da possibilidade de reabilitação é multidisciplinar,
devendo-se levar em consideração não apenas critérios médicos, mas também os aspectos
sociais e pessoais. Nesse sentido é o Enunciado n. 47 da súmula da jurisprudência da TNU:
"Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as
condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez."

No caso sob exame, verifica-se que a parte autora é jovem (38 anos) e possui  considerável
grau de escolaridade (ensino médio completo), condições que se mostram favoráveis à sua
reinserção no mercado de trabalho em função compatível com suas limitações. Ressalta-se
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que a própria perita judicial indicou uma atividade possível de ser exercida pela autora,
reconhecendo, do ponto de vista médico, a viabilidade do processo de reabilitação
profissional.

Conclui-se, portanto, que o benefício temporário é devido até que a parte autora esteja
reabilitada pelo réu para outras funções, após avaliação de elegibilidade para a reabilitação
profissional.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pela parte
autora teve o condão de modificar o juízo de valor já firmado e por este juízo ratificado,
convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na sentença,
não tendo sido apresentados outros elementos que justificassem a reforma da decisão, motivo
pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da
Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000777389v8 e do código CRC d26de4a1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5032065-36.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARQUELHA VAUNA DE CASTILHO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835103v2 e do código CRC dcef68a4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002083-93.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença
cessado em 09/11/2018, c/c conversão em aposentadoria por invalidez ou concessão de
auxílio-acidente, por ser o autor acometido de graves lesões no fémur e no joelho direito,
sequelas de acidente de trânsito.

Sentença (evento 43): julgou parcialmente procedente a ação para conceder o benefício de
auxílio-acidente, tendo concluído pela ausência de incapacidade laborativa em relação à
atividade para a qual o autor foi reabilitado pelo INSS.

Razões do recorrente – autor (evento 48): requer a reforma da sentença para que seja
restabelecido o benefício por incapacidade, sob a alegação de que o autor foi reabilitado para
função incompatível com sua limitação (porteiro), e que essa não lhe permite manter o mesmo
status remuneratório que possuía em sua profissão anterior. Sustenta que o descumprimento
da ordem de juntada de documentos (laudos administrativos) direcionada ao INSS deveria
redundar na confissão do direito alegado e na procedência do pedido de aposentadoria por
invalidez. Aduz que suas limitações o qualificam como deficiente e que suas condições
pessoais e sociais deveriam ser avaliadas para fins de concessão da pleiteada aposentadoria
por invalidez. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: auxiliar de produção.

b) Idade atual: 38 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 7): 23/09/2009 - paciente apresenta grave fratura do fêmur distal (D), com
comprometimento articular do joelho.

*(Evento 1, laudo 8): 03/02/2010 - paciente apresenta fratura do fêmur direito (exposta),
evoluiu com osteomielite.
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*(Evento 1, laudo 9, fl 1): 01/11/2012 - o paciente deu entrada no pronto socorro, vítima de
acidente de moto (queda), com fratura do fêmur (D). Foi utilizado fixador externo para
estabilização da fratura e reoperado em 21/09/2009, teve alta em 23/09/2009. Evoluiu com
quadro infeccioso no local da cirurgia, sendo reinternado para debridamento e drenagem de
secreção. Paciente apresenta dificuldade para deambular, devido a fratura no fêmur direito e
joelho direito.

*(Evento 1, laudo 10, fl. 1): 19/10/2018 - acompanhamento de osteomielite crônica de fêmur
direito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

O laudo pericial produzido por médico ortopedista apresentado no evento 19 aponta no
sentido de que o autor possui osteomielite crônica. Concluiu que há incapacidade laborativa
parcial (incluso a sua atividade habitual) e definitiva. Aduziu que o autor pode ser reabilitado
para atividades que não demandem grandes esforços físicos, deambular ou posição ortostática
por longos períodos e subir ou descer escadas.

Verifico que o autor recebeu benefício de auxílio-doença no período de 05/09/2009 a
09/11/2018 (evento 33). Foi reabilitado para função de porteiro (evento 40, LAUDO1, fl. 18).

Assim, analisando as conclusões expostas pelo perito, verifico que o autor não possui
incapacidade laboral para a atividade para a qual foi reabilitado. O autor é jovem, possui 37
anos de idade. A reabilitação deve ser tentada. Considerando que, de acordo com os laudos
SABI, a reabilitação já foi realizada, o autor não faz jus ao restabelecimento.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor esteve em gozo do benefício de auxílio-doença
durante o período compreendido entre 05/09/2009 e 09/11/2018 (evento 33, outros 2, fls. 2-3),
tendo sido reabilitado pelo INSS para a função de porteiro (evento 40, laudo 1, fl. 18).

A conclusão do profissional médico (especialista em ortopedia) designado pelo Juízo para a
perícia realizada em 04/04/2019 foi de que o demandante é portador de "osteomielite crônica.
CID M86.6.", apresentando incapacidade laborativa parcial (incluso a sua atividade habitual)
e definitiva. Afirmou, ainda, o expert que o autor "pode ser reabilitado para atividades que
não demandem grandes esforços físicos, deambular ou posição ortostática por longos
períodos e subir ou descer escadas." (evento 19, laudo 1).

Diante do exposto, verifico que não restou comprovada a existência de incapacidade laboral
para a função de porteiro, tendo a autarquia cessado corretamente o benefício de auxílio-
doença após concluído o processo de reabilitação profissional.

Convém ressaltar que não compete ao réu a eficácia posterior do processo de reabilitação, ou
seja, o sucesso na reinserção da parte autora na nova função, pois apenas é dado a ela nova
expertise, devendo buscar os meios próprios para a reintegração ao mercado de trabalho e
nesse novo mister. 

Conclui-se, portanto, que os problemas de saúde relatados não são capazes de manter a parte
autora indefinidamente afastada além daquele período que já percebeu o benefício, uma vez
comprovada a capacidade da parte autora para o exercício de atividade laboral diversa da que
exercia, situação que afasta a possibilidade de concessão do benefício de auxílio-doença no
presente momento.

Por fim, nenhum fato novo, argumento ou mesmo prova já acostada aos autos pelo recorrente
teve o condão de modificar o juízo de valor firmado na sentença e por esta Relatoria
ratificado, convindo anotar que as impugnações recursais já foram conhecidas e afastadas na
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sentença, não tendo o autor apresentado outros elementos que justificassem a reforma da
decisão, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida nos
autos. 

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000771572v9 e do código CRC d617c82c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002083-93.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: LEONARDO BARBOSA DE SOUSA (OAB ES013636)
ADVOGADO: CARLA SOUZA VILAR ZACHE (OAB ES030072)
ADVOGADO: JULIANA BEZERRA ASSIS (OAB ES013851)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835105v2 e do código CRC e03ac130. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001566-66.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE CARLOS VARGAS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo INSS e pelo autor contra
sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de declaração de tempo rural, tempo
especial e de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Em suas razões, o INSS alega que o período de 01.11.2009 a 21.12.2014 não
pode ser considerado tempo especial porque o autor trabalhava como auxiliar de serviços
gerais, e não como frentista, além do que não haveria PPP nos autos. Afirma, ainda, que o
período de 01.06.2015 a 08.10.2018 também não pode ser considerado tempo especial
porque, embora o autor tenha trabalhado como frentista, a periculosidade não poderia
justificar a especialidade do período. Impugna, também a fixação de multa de R$ 500,00 por
dia de atraso em caso de descumprimento de tutela de urgência, pedindo a sua redução para
R$ 50,00 ou, subsidiariamente, R$ 100,00, bem como o estabelecimento do prazo de
cumprimento de 45 dias corridos, em vez dos 30 dias corridos impostos na sentença.

3. O autor, em suas razões, alega que nos períodos de 01.06.1998 a 03.04.1999 e
de 04.08.1999 a 15.01.2000 trabalhou como ajudante de polidor/marmorista, sob condições
prejudiciais à saúde. Esclarece que não juntou os PPPs referentes aos períodos em tela porque
as empresas empregadoras encerraram suas atividades, mas defende a possibilidade de
utilização de laudo técnico de atividade semelhante ou de empresa similar. Ao final, pede a
reforma da sentença para que os períodos objeto do recurso sejam declarados como tempo
especial.

4. O autor e o INSS apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do
recurso um do outro.

VOTO

5. Quanto à alegação do INSS de que o período de 01.11.2009 a 21.12.2014 não
poderia ter sido considerado tempo especial porque o autor trabalhava como auxiliar de
serviços gerais, e não como frentista, verifica-se na CTPS do autor, juntada no evento 10,

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 478



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 104/260

5001566-66.2019.4.02.5002 500000764151 .V5 JES10745© JES7058

PROCADM1, fl. 11, que ele trabalhou para a empresa Transportes Mediterrâneo Ltda., como
auxiliar de serviços gerais no período de 01.03.2007 a 21.12.2014. Em contraste, o PPP
juntado no evento 1, PROCADM1, fls. 53-54, registra que o autor trabalhou para a
mencionada empresa, porém como frentista, no setor de bomba. Deve prevalecer a descrição
das atividades descrita no PPP porque o preenchimento do formulário deriva de uma análise
técnica prévia que exige a efetiva identificação das atribuições do segurado, o que lhe confere
maior credibilidade do que a anotação na CTPS. Contudo, verifica-se do referido PPP que ele
não indica exposição a nenhum agente nocivo. No campo “fator de risco” consta “não há
riscos conforme PPRA”. Assim, inexistindo prova da efetiva exposição a agentes nocivos,
deve ser afastada a especialidade do período em tela (01.11.2009 a 21.12.2014).

5.1. No que diz respeito à alegação de que o período de 01.06.2015 a
08.10.2018 também não poderia ter sido considerado tempo especial porque, embora o autor
tenha trabalhado como frentista, a periculosidade não poderia justificar a especialidade do
período.

5.1.1 Nesse ponto, assiste razão ao INSS. O PPP juntado no evento 10,
PROCADM1, fls. 35-36, não informa especificamente a que agentes de risco o autor esteve
exposto na realização de suas atividades, apenas menciona manuseio e abastecimento de
produtos combustíveis e inflamáveis, acidente e probabilidade de incêndio e explosão.

5.1.2. Sobre a periculosidade, a sua consideração como fator de risco suficiente
ao tempo especial não se estende à função de frentista.

5.1.3. É que, de forma geral, o período posterior a 05/03/1997, dado o advento
do Decreto nº 2.172/1997, retirou a periculosidade e penosidade como fatores de risco.

5.1.4. Nesse particular, ainda que a jurisprudência majoritária, mais
recentemente, tenha admitido estender à eletricidade – como exemplo - como mais um fator
de risco a justificar a contagem como especial, desde que acima de 250 volts, tal se deve ao
fato de que o rol de atividades previstas no Decreto nº 2.172/1997 seria exemplificativo, sem
contar outros fatores intrínsecos ao agente em questão, daí porque tal agente físico
eletricidade foi readmitido como nocivo. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. PORTE DE ARMA DE
FOGO. COMPROVAÇÃO. EXPOSIÇÃO À TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS.
ROL DE ATIVIDADES NOCIVAS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO
ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.306.113/SC SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-C DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Trata-se de remessa oficial e apelação
cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de
aposentadoria especial. 2. In casu, o autor pretende ver reconhecida a natureza especial dos
períodos trabalhados nas funções de vigilante, eletricista auxiliar e eletricista linha viva, de
01/11/1984 a 18/03/1987 e 30/06/1987 a 28/12/2011. 3. De conformidade com o entendimento
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perfilhado pelo eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até 28/04/1995, dia anterior à
publicação da Lei nº. 9.032/95, a atividade de vigilante era considerada especial, sendo
equiparada à função de guarda, por enquadrar-se no código 2.5.7, do Decreto nº. 53.831/64,
classificada como perigosa, desde que o segurado comprovasse o porte de arma de fogo
durante toda a jornada de trabalho. 4. Assim, em relação ao período de 01/11/1984 a
18/03/1987, o autor desincumbiu-se de provar, mediante a apresentação de perfil
profissiográfico previdenciário, o exercício na função de vigilante portando arma de fogo, de
sorte que este deve ser enquadrado como especial. 5. Por sua vez, cumpre destacar que, até
05/03/1997, a eletricidade, com tensões superiores a 250 volts, era classificada como agente
perigoso pelo Decreto nº 53.831/64, no código 1.1.8. A partir de então, o Decreto nº 2.172/97
excluiu do rol de agentes nocivos aqueles considerados penosos e perigosos, dentre os quais a
eletricidade. 6. Após 06/03/1997, embora o agente eletricidade tenha sido excluído do rol dos
agentes agressivos, entende-se que o rol de atividades arroladas no Decreto nº 2.172/97 é
exemplificativo, não existindo impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial
aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a
eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam elencadas no decreto regulamentar
citado (orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial n.
1.306.113/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos). 7. Com efeito, a cópia da CTPS e do
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP demonstram que o autor laborou com exposição
ao agente insalubre da eletricidade - exposto a tensões elétricas acima de 250 volts - no
período de 30/06/1987 a 28/12/2011. 8. Assim, considerando o lapso mínimo exigido por lei
(25 anos) e procedendo à contagem do tempo de serviço especial, vê-se que o mesmo tem
direito à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, na medida em
que já somava mais de 25 anos de efetivo labor naquela ocasião. 9. Juros de mora devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº
11.960/09, conforme o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.270.439/PR. Correção monetária conforme o
Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Honorários advocatícios de R$ 1.500,00
mantidos, a teor do parágrafo 4º, do art. 20, do CPC. 11. Remessa oficial e apelação
improvidas. (APELREEX 00046652220124058000, Desembargador Federal Fernando Braga,
TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::02/03/2015 - Página::50.)

5.1.5. No entanto, tal entendimento não é absoluto. Assim, nem todas as
atividades perigosas ou penosas antes enquadradas como nocivas serão readmitidas para fins
de contagem especial. No caso do frentista, ainda que se trate de uma atividade relativamente
perigosa, com risco de explosão, essa circunstância, unicamente, não é suficiente para 
classificá-la como especial, dado que as atribuições do autor (realizar abastecimento de
carretas e caminhões - evento 10, PROCADM1, fls. 35-36) não o inserem de forma direta na
área de risco da operação. 

5.1.6. Percebe-se que as alterações promovidas na Lei de Benefícios a partir de
1995 e, posteriormente, em 1997, estabeleceram que para essa finalidade, ser considerado
especial, tem que haver exposição efetiva a algum agente físico, químico ou biológico
estampados na lei regulamentadora, bem como que tal exposição se dê de forma habitual e
permanente: 
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Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei,
ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

5.1.7. Portanto, a lei regulamentadora até pode ser relativizada e ampliada para
o caso de eletricidade, visto que tal se enquadra como agente físico e em contato com cargas
elétricas acima de 250 volts é considerada nociva. Nos demais casos de atividades
consideradas perigosas (ex: frentistas, motoristas de carga de risco, etc) ou mesmo penosas
(ex: motoristas simples, professores, etc) a ampliação, na ausência de qualquer agente nocivo,
não deve ser admitida – a não ser que demonstrada uma especificidade do agente em questão
que demonstre se tratar de exposição habitualmente nociva/risco.  

5.1.8. Merece reparo, portanto, a sentença recorrida no que diz respeito a esse
capítulo, devendo ser afastada a especialidade do período de 01.06.2015 a 08.10.2018. 

5.2. Em relação à multa diária, esclareço que pelo tempo em que exerci a
jurisdição em Juizado Especial Federal e agora, enquanto juiz integrante desta Turma
Recursal, a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia Previdenciária sempre foi
a regra e somente em raras ocasiões é que era necessária a reiteração, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto,
trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens
emanadas do Judiciário, pelo que seria até mesmo desnecessária a antecipação das astreintes,
para o caso de descumprimento. Pelo que entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência.

5.3. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser contado em dias
úteis, dada sua natureza processual, sendo o lapso de 30 dias fixado na sentença razoável e
suficiente para o cumprimento da decisão. Inteligência do Enunciado n. 66 das Turmas
Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo que dispõe o
seguinte: “o prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis,
observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado”.

6. No que diz respeito à alegação do autor de que nos períodos de 01.06.1998 a
03.04.1999 e de 04.08.1999 a 15.01.2000 trabalhou como ajudante de polidor/marmorista,
sob condições prejudiciais à saúde, e de que, devido à impossibilidade de apresentação dos
PPPs referentes aos períodos em tela estaria autorizado a utilizar laudo técnico de atividade
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semelhante ou de empresa similar, tem-se a dizer que a partir de 29.04.1995 (após a edição da
Lei n. 9.032/1995), o segurado passou a ter de comprovar o trabalho sob condições especiais,
de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial
pretendesse. A prova da exposição aos agentes nocivos deve ser feita por laudo técnico ou
PPP e é ônus do autor produzi-la.

6.1. Entretanto, não consta dos autos nenhum documento apto a comprovar o
trabalho do autor sob condições especiais nos períodos de 01.06.1998 a 03.04.1999 e de
04.08.1999 a 15.01.2000. Destaque-se que, embora seja possível a perícia por similaridade, a
sua realização deve ser o último recurso da parte, do qual somente deve se valer após
comprovada a impossibilidade de conseguir os PPPs, mediante envio de correspondência para
a empresa ou seu representante legal com identificação clara, no campo conteúdo do AR, que
houve solicitação de PPP ou LTCAT, e depois de esgotadas outras formas de obtenção da
prova (busca na Justiça Federal e na Justiça Trabalhista de processos cujos pedidos coincidam
ou se assemelhem ao desta demanda, a fim de se aproveitar o laudo pericial neles produzido;
e apresentação de laudo de outra empresa que seja compatível, em porte, número de
funcionários e maquinário, por exemplo - com a empresa em que o autor trabalhou), medidas
de cuja execução não há prova nos autos. Dessa forma, o capítulo da sentença ora impugnado
deve ser mantido.

6.2. Com a exclusão da especialidade dos períodos de 01.11.2009 a 21.12.2014
e de 01.06.2015 a 08.10.2018, o tempo a ser subtraído dos 39 anos, 06 meses e 11 dias
apurados na sentença, equivale a 03 anos, 04 meses e 23 dias (total da coluna “acréscimo”,
abaixo), o que não é capaz de retirar do autor o direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição concedido na sentença, dado que ainda lhe restariam 36 anos, 01 mês e
18 dias de tempo de contribuição.

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
01/11/2009 a
21/12/2014

especial (40%) 5 a 1 m 21 d 2 a 0 m 20 d 7 a 2 m 11 d

01/06/2015 a
08/10/2018

especial (40%) 3 a 4 m 8 d 1 a 4 m 3 d 4 a 8 m 11 d

Total   3 a 4 m 23 d  

7. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

8. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n.
9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.
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9. Ante o exposto, voto por conhecer de ambos os recursos e por dar parcial
provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade dos períodos de 01.11.2009 a
21.12.2014 e de 01.06.2015 a 08.10.2018, para reduzir a multa diária fixada na sentença para
R$ 100,00 e para determinar a contagem do prazo para cumprimento da tutela de urgência em
dias úteis, bem como por negar provimento ao recurso do autor.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000764151v5 e do código CRC a147ff50. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001566-66.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSE CARLOS VARGAS (AUTOR)
ADVOGADO: FÁBIO SILVA RABELO (OAB ES015773)
ADVOGADO: LÉLIA MARIA MIRANDA VICTÓRIO (OAB ES017335)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer de
ambos os recursos e por dar parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a
especialidade dos períodos de 01.11.2009 a 21.12.2014 e de 01.06.2015 a 08.10.2018, para
reduzir a multa diária fixada na sentença para R$ 100,00 e para determinar a contagem do
prazo para cumprimento da tutela de urgência em dias úteis, bem como por negar provimento
ao recurso do autor, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835059v2 e do código CRC 8e6444cf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029419-53.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO BALBINO DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra os capítulos da
sentença que o condenaram a averbar e a computar como tempo de serviço comum os
períodos de 01.11.1971 a 30.04.1974 e de 05.09.1981 a 31.08.1982. Em suas razões, alega
que “os aludidos períodos não foram considerados, porquanto não foi observado o disposto
no Art. 62, § 2º, Inciso I, alínea da do Decreto 3.048/1999”. Com a exclusão desses períodos,
defende que o autor não alcançou o tempo de serviço mínimo necessário para fazer jus ao
benefício pleiteado. Além disso, afirma que o autor não cumpriu o previsto na “emenda
constitucional 20/1998[, que] introduziu uma regra de transição para todos os que se
encontravam inseridos no RGPS à época de sua promulgação – a necessidade de observância
de um período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40% do tempo e que, em
16.12.1998 faltava para atingir o tempo mínimo exigível”. Ao final, pede a reforma da
sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS, bem como a concessão de tutela provisória de urgência e a fixação do IPCA-E como
índice de correção monetária.

VOTO

3. A sentença apreciou os capítulos ora impugnados nos seguintes termos:

Consoante decisão indeferitória do benefício, os vínculos empregatícios dos períodos de
01/11/1971 a 30/04/1974 e 05/09/1981 a 31/08/1982 não foram considerados para o cálculo
do tempo de contribuição, conforme fl. 94 (Evento 22).

Embora não haja o registro em carteira de trabalho, o vínculo do período de 01/11/1971 a
30/04/1974, mantido com a empresa Posto de Gasolina Guarany Ltda., pode ser comprovado
através do Livro de Registro de Empregados de fls. 32/34, PPP de fls. 52/53 e extrato de FGTS
de fl. 68 e 74 (Evento 22).

Embora não existam contribuições recolhidas durante esse período, o empregado não pode ser
penalizado pela negligência do empregador ao deixar de fazer o devido recolhimento para o
RGPS. 
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Quanto ao período de 05/09/1981 a 31/08/1982, ressai da CTPS de fl. 10 e Anotações Gerais
de fl. 26, além do registro de recolhimento de contribuições sindicais de 1981 e 1982 de fl. 16,
alterações de salários em 01/02/1981 e 01/11/1981 de fl. 18, bem como opção de FGTS
coincidente com a data da admissão de fl. 22 (Evento 22), vínculo empregatício da parte
Autora mantido com a empresa Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia.
Além de registro no CNIS de fls. 58/59, com indicador PRES-EMPR - Data de rescisão
anterior à data da Atividade do Empregador.

No entanto, pode-se concluir que o indicador PRES-EMPR, por si só, não justifica a exclusão
dessas contribuições do cálculo do benefício do(a) Autor(a). No mais, a eventual
irregularidade do período excluído é passível de comprovação por parte do INSS, que não se
desincubiu de tal ônus. 

A carteira de trabalho apresentada ao processo, embora com data de admissão e demissão
retificada à fl. 26, não aparenta indícios de simulação ou fraude, não contendo rasuras ou
anotações fora de ordem cronológica, o que demonstra a existência do contrato de trabalho.

Portanto, o tempo de serviço prestado pelo Autor na empresa Posto de Gasolina Guarany
Ltda., durante o período de 01/11/1971 a 30/04/1974, e na empresa Serveng Civilsan S/A
Empresas Associadas de Engenharia, durante o período de 05/09/1981 a 31/08/1982, devem
ser reconhecidos e computados no cálculo da aposentadoria do Autor.

4. A sentença analisou exaustivamente a prova e concluiu, com fundamentação
adequada, que a prova documental produzida pelo autor demonstrava a existência dos
vínculos nos períodos sob exame.

4.1. A regra de transição prevista na EC 20/98 a que se refere o INSS se aplica
somente aos casos de aposentadoria proporcional, benefício estranho à lide. Neste processo, o
autor pretende obter aposentadoria por tempo de contribuição, que exige 35 anos de
contribuição, para os homens, e 180 contribuições mensais de carência.

4.2. Como o INSS não aduziu qualquer alegação ou produziu prova capaz de
infirmar as conclusões da sentença, ela deve ser mantida nesses pontos por seus próprios
fundamentos.

5. Prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo autor
em contrarrazões uma vez que já foi concedida na sentença. Rejeito o pedido, também
formulado pelo autor em contrarrazões, de aplicação do IPCA-E como índice de correção
monetária, dado que, em razão da natureza previdenciária do benefício, aplica-se o INPC,
conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal, cuja observância foi determinada na
sentença. 

6. INSS isento de custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.
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7. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e negar-lhe
provimento.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000772008v2 e do código CRC 890e500b.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029419-53.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PEDRO BALBINO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: SIMARA ROSA FORTUNATO CHICONI (OAB ES028697)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835089v2 e do código CRC 470ccbc4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005023-09.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO NATAL FINOTTI (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
julgou procedentes os pedidos de reconhecimento de tempo rural (02.12.1968 a 31.10.1991) e
de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (19.11.2018). Em
suas razões, alega que não há documentos que confirmem a condição de trabalhador rural do
autor em todo o período reconhecido na sentença, o que leva à conclusão de que ela
considerou tempo se serviço rural com base apenas em prova oral. Argumenta que o
documento mais remoto que qualifica o autor como lavrador é seu certificado de dispensa de
incorporação, emitido em 1975, e que o conjunto probatório mais significativo refere-se
apenas ao período entre 1983 a 1985. Defende que a prova oral foi genérica e frágil, portanto
sem força para corroborar a prova documental. Ao final, pede a reforma da sentença para que
seja desconsiderado o trabalho rural e julgado improcedente o pedido de aposentadoria por
tempo de contribuição. Subsidiariamente, pede que o período de trabalho rural tenha como
marco inicial o casamento do autor, em 1983. Pede, ainda, a fixação do prazo para
cumprimento da tutela de urgência em 45 dias úteis e a restituição dos valores recebidos pelo
autor por força de tutela de urgência posteriormente revogada.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS, bem como a sua condenação por litigância de má-fé (caráter protelatório do recurso).

VOTO

3. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n. 5,
em 2003, fixou a tese de que "a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários".

4. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de
serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em
regra, a prova exclusivamente testemunhal.
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5. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
"para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar"; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário". 

6. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que "as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural".

7. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que "o reconhecimento
do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde
que corroborado por prova testemunhal idônea", entendimento que restou assentado na
Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também
prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

8. O autor nasceu em 02.12.1956 (evento 1, PROCADM3, fl. 04). O período
rural objeto do recurso (02.12.1968 a 31.10.1991) se inicia quando ele tinha 12 anos de
idade. 

9. Com o objetivo de fazer prova do exercício de atividade rural, o autor juntou
os seguintes documentos, já listados na sentença: “a) Certidão de casamento do autor,
realizado em 1983, na qual consta a profissão do autor como sendo lavrador; b) Certidão de
nascimento de filha do autor, datada de 1994, na qual consta a profissão do autor como sendo
lavrador; c) Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muniz Freire, em nome do
autor, com data de admissão de 1985; d) Contrato de comodato de área rural, datado de 1998,
no qual o autor figura como comodatário; e) Fichas Escolares dos filhos do autor, nos quais
constam a profissão do autor como lavrador; f) Certificado de dispensa de incorporação de
alistamento militar, datado de 1975, na qual consta sua profissão como lavrador; g)
Documentos da propriedade rural em que o autor trabalhou”.

10. Em 04.03.2020 foi realizada audiência, ocasião em que foram ouvidos o
autor e três testemunhas.
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10.1. O autor, em depoimento pessoal, declarou que começou a trabalhar na
roça com 12 anos de idade; que trabalhou na roça até 2003, indo trabalhar, depois, como
agente comunitário de saúde no município de Muniz Freire, onde está até hoje; que
trabalhava em regime de economia familiar no terreno do próprio pai, adquirido em 1957; e
que a área media 4,0 alqueires. 

10.2. A testemunha Gessi Gomes da Silva declarou que o autor sempre
trabalhou na roça, desde menino; que o autor passou a ser agente de saúde a partir de 2003;
que a terra em que o autor trabalhava era do autor e da mãe do autor; que o mora perto da
propriedade em que o autor trabalhava; e que morava perto e via o autor trabalhando desde
pequeno até sair para o trabalho de agente comunitário.

10.3. A testemunha Jonas Cilas de Souza declarou que conhece o autor há 45
anos; que o autor trabalhou na roça; que morava perto do local onde o autor trabalhava; que o
autor era jovem quando trabalhava na roça; e que o autor em 2000, 2002 começou a trabalhar
na saúde. 

10.4. A testemunha José dos Santos da Silva declarou que o autor já trabalhou
no meio rural; e que autor trabalhou na roça até entrar na prefeitura.

11. Sobre a prova dos autos, é importante, de início, ressaltar que a
comprovação da atividade rural não exige prova documental contínua do exercício de
atividade rural em regime de economia familiar. O que a legislação e a jurisprudência exigem
é que exista, pelo menos, um registro escrito, o início de prova material, que indique a relação
do autor com o labor rural, e que esse início de prova material seja corroborado pela prova
testemunhal. O autor apresentou documentos que, de forma fragmentada, abarcam o período
de 1975 a 1991. As testemunhas, de forma unânime, confirmaram que o autor trabalhou na
roça desde jovem e que somente deixou o trabalho rural quando passou a ser agente
comunitário, em 2003. Assim, com o apoio da prova testemunhal, é possível retroagir a
eficácia do documento mais remoto dos autos, datado de 1975, para 1968, momento em que
deve ser fixado o termo inicial do intervalo de labor rural do autor, que durou até 1991,
conforme decidiu a sentença.

12. Prejudicado o pedido de restituição dos valores recebidos por força de tutela
antecipada, em razão da manutenção da sentença.

13. O prazo para cumprimento da tutela de urgência deve ser fixado em 30 dias
úteis. Inteligência do Enunciado n. 66 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais
da Seção Judiciária do Espírito Santo.
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14. Rejeito o pedido do autor, formulado em contrarrazões, de condenação do
INSS por litigância de má-fé por violação ao art. 80, VII, do CPC, dado que o legítimo
exercício do direito de recorrer não pode ser interpretado como interposição de recurso com
intuito manifestamente protelatório.

15. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

16. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso do INSS e por dar-lhe parcial
provimento, apenas para fixar o prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida na
sentença em 30 dias úteis.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000769810v2 e do código CRC 485db955. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005023-09.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERALDO NATAL FINOTTI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso do INSS e por dar-lhe parcial provimento, apenas para fixar o prazo para
cumprimento da tutela de urgência concedida na sentença em 30 dias úteis, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835093v2 e do código CRC 17917ad0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004378-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENESIO DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição,
fixando a DIB em 24.07.2019. Em suas razões, alega que a DIB deveria ter sido fixada em
03.12.2018 (DER reafirmada), data em que efetivamente cumpriu os 35 anos de contribuição.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. O STJ, no julgamento do tema 995, fixou a tese de que “é possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

4. A sentença reconheceu o período de 03.03.1979 a 31.10.1991 como tempo
rural. Além disso, segundo o mapa de tempo de contribuição apurado pelo INSS, o autor
dispunha dos períodos de 01.08.1996 a 24.09.1997 e de 25.09.1997 a 28.02.2019 computados
como tempo de contribuição. Assim, considerando que o benefício deve ser concedido
quando implementados os requisitos, em 02.12.2018, o autor havia cumprido os 35 anos de
contribuição, conforme a tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acrescimo Somatório
03/03/1979 a
31/10/1991

normal 12 a 7 m 28 d não há 12 a 7 m 28 d

01/08/1996 a
24/09/1997

normal 1 a 1 m 24 d não há 1 a 1 m 24 d

25/09/1997 a
02/12/2018

normal 21 a 2 m 8 d não há 21 a 2 m 8 d

Total    35 a 0 m 0 d
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5. Entretanto, como o autor formulou pretensão de recebimento do benefício
desde 03.12.2018, é essa a data em que deve ser fixada a DIB, em observância ao princípio da
congruência.

6. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em
razão do provimento do recurso.

7. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para fixar
a DIB do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido na sentença em
03.12.2018.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000762489v3 e do código CRC b83f3586. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004378-81.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: GENESIO DE OLIVEIRA LOPES (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso e dar-lhe provimento para fixar a DIB do benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição concedido na sentença em 03.12.2018, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835101v2 e do código CRC 7140b9ee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006784-75.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que
reconheceu tempo especial (sentença integrativa) e condenou a autarquia a conceder ao autor
o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões, alega que os
períodos de 01/10/1986 a 30/12/1988, 01/03/1989 a 30/04/1989 e 01/08/1989 a 31/05/1991,
em que o autor trabalhou exposto ao agente ruído, não deveria ter sido declarados como
tempo especial porque os PPPs não observam as normas da IN 77/2015; não informam o
NEN; não seguem as normas técnicas da Fundacentro (NHO-01); e que há irregularidades
formais nos PPPs, como falta de indicação do responsável técnico. Ao final, pede a reforma
da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

2. O autor apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
INSS.

VOTO

3. No julgamento da Pet. 9.059, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o
limite  de  tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente
ruído deve ser de: a) 80 dB até 05.03.1997; b) 90 dB de 06.03.1997 a 18.11.2003; e c) 85 dB
de 19.11.2003 em diante.

3.1. Sobre o método de aferição do ruído, deve-se ter claro que a TNU, embora
tenha fixado tese de que era obrigatória a utilização norma de higiene ocupacional (nho) 01
da fundacentro, para aferição do agente nocivo ruído no ambiente de trabalho a partir de 01
de janeiro de 2004, devendo a referida metodologia de aferição ser informada no campo
próprio do perfil profissiográfico previdenciário (Pedilef n. 0505614-83.2017.4.05.8300),
acolheu embargos de declaração opostos no incidente de uniformização nacional para
modificar a tese anteriormente firmada, que passou a ter a seguinte redação: “a partir de 19 de
novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a
utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que
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reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição
pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e
a respectiva norma”. 

3.2. O PPP juntado no evento 1, ANEXO10, fls. 03-04, registra que o autor
trabalhou exposto a ruído, no período de 01.10.1986 a 30.12.1988, na intensidade de 97 dB,
com medição efetuada por dosímetro. O PPP juntado no evento 1, ANEXO10, fls. 05-06,
registra que o autor trabalhou exposto a ruído, no período de 01.03.1989 a 30.04.1989, na
intensidade de 97 dB, com medição efetuada por dosímetro. 

3.3. Ao contrário do que alega o INSS, os PPPs mencionados no item
imediatamente anterior informam o responsável técnico pelos registros ambientais,
descabendo falar em irregularidade formal.

3.4. Portanto, tendo o autor prestado serviço submetido ao agente nocivo ruído
em nível de pressão sonora superior ao limite de tolerância então vigente e tendo a
intensidade do ruído sido medida segundo técnica aceita pela jurisprudência, ele faz jus ao
reconhecimento da especialidade dos períodos de 01.10.1986 a 30.12.1988 e 01.03.1989 a
30.04.1989, devendo a sentença ser mantida nesse particular.

4. Em relação ao período de 01.08.1989 a 31.05.1991, o PPP juntado no evento
1, ANEXO10, fls. 07-08, não informa o responsável pelos registros ambientais, e como esse é
um requisito de validade formal do documento, de acordo com o § 9º do art. 148 da IN
INSS/DC 99/2003, as informações contidas no PPP não podem ser validadas, devendo a
especialidade do período ser afastada.  

5. Com a exclusão do acréscimo resultante da conversão em comum do tempo
especial relativo ao período de 01.08.1989 a 31.05.1991, seriam subtraídos 08 meses e 24
dias dos 35 anos, 01 mês e 25 dias de tempo de contribuição, apurados até 12.11.2015 na
sentença integrativa, de forma que, em 14.06.2016 (primeira DER - evento 1, ANEXO12), o
autor não ostentava tempo de contribuição suficiente para fazer jus ao benefício. Entretanto, o
autor pediu, subsidiariamente, a concessão do benefício desde a segunda DER (04.09.2019 -
evento 24, RecIno2, fl. 01) e o CNIS (evento 8, OUT2, fls. 05-17) demonstra que ele verteu
contribuição como contribuinte individual de 01.08.2016 a 31.08.2016 e trabalhou como
empregado de 16.02.2017 a 05.06.2017, de 01.12.2017 a 18.06.2018, de 06.03.2019 a
22.03.2019, e, como contribuinte individual, de 01.08.2019 a 31.08.2019, de forma que, na
segunda DER, já havia completado os 35 anos de tempo de contribuição necessários à
concessão do benefício.

6. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.
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7. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado e dar-lhe parcial
provimento, apenas para afastar a especialidade do período de 01.08.1989 a 31.05.1991 e para
fixar a DIB do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em 04.09.2019.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000785635v4 e do código CRC f4594925. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006784-75.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
recurso inominado e dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a especialidade do
período de 01.08.1989 a 31.05.1991 e para fixar a DIB do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição em 04.09.2019, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835115v2 e do código CRC 45d91206. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005399-92.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NILTON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Em suas razões,
defende que, com a reafirmação da DER para 15.01.2018, alcançaria o tempo de contribuição
necessário para fazer jus ao benefício pleiteado.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso do
autor.

VOTO

3. O STJ, no julgamento do tema 995, fixou a tese de que “é possível a
reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

4. A sentença apurou 34 anos, 09 meses e 28 dias de tempo de contribuição na
DER (13.11.2017). O CNIS juntado no evento 46, OFÍCIO/C1, fl. 02, revela que o autor
manteve vínculo empregatício de 01.08.1998 até 07/2020, de forma que em 15.01.2018,
conforme sustenta o autor, ele havia preenchido os 35 anos de contribuição necessários para
fazer jus ao benefício pleiteado, conforme tabela abaixo:

Período Modo Total normal Acréscimo Somatório
Tempo já reconhecido    34 a 9 m 28 d
14.11.2017 a 15.01.2018 (DER reafirmada) normal 0 a 2 m 2 d não há 0 a 2 m 2 d
Total    35 a 0 m 0 d

5. Considerando que o autor completou o tempo necessário à concessão do
benefício após o término do processo administrativo e antes da citação, a DIB deve ser fixada
na data da citação porque o INSS somente tomou conhecimento efetivo do litígio e pôde
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valorar o tempo de contribuição posterior à DER (13.11.2017), ao tomar ciência, através da
citação, do ajuizamento desta demanda.

6. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, em
razão do provimento parcial do recurso.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso do
autor para condenar o INSS a lhe conceder o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição com DIB na data da citação. Sobre as parcelas atrasadas incidirão juros de mora,
desde a citação, e correção monetária, desde quando devida cada parcela, nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS
que implante o benefício favor do autor, a ser cumprida no prazo de 30 dias úteis, a contar da
publicação do acórdão.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000779809v3 e do código CRC 3541a94d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005399-92.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: NILTON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNA FAGUNDES DE OLIVEIRA (OAB ES027996)
ADVOGADO: ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SIMÕES (OAB ES028801)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso do autor para condenar o INSS a lhe conceder o benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na data da citação. Sobre as parcelas
atrasadas incidirão juros de mora, desde a citação, e correção monetária, desde quando devida
cada parcela, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Concedo a tutela de
urgência para determinar ao INSS que implante o benefício favor do autor, a ser cumprida no
prazo de 30 dias úteis, a contar da publicação do acórdão, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835167v2 e do código CRC 00106347. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002037-73.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDECIR NUNES LIRIO (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo INSS contra
sentença, posteriormente integrada, que reconheceu tempo especial e rural, e condenou o réu
a conceder em favor do autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. O autor, em suas razões, defende o reconhecimento da especialidade dos
períodos de 04.11.2014 a 03.11.2015, por exposição a vapores de solventes orgânicos, e de
28.11.2016 a 11.12.2017, por exposição a vibração, bem como o reconhecimento de exercício
de atividade rural em regime de economia familiar no período de 20.11.1976 a 19.11.1978.

3. O INSS, em suas razões, alega que o processo deveria ter sido suspenso com
base na decisão proferida na admissão de recurso extraordinário no recurso especial
representativo da controvérsia do tema 1007/STJ. Em relação ao mérito, sustenta, valendo-se
de argumentação genérica, que inexistia “prova cabal de todo o tempo rural e ainda pela
impossibilidade de uso de tempo remoto em benefício urbano, bem como do tempo especial
em desacordo com a legislação”. Defende, ainda, que os períodos urbanos que não constam
do CNIS deveriam ser objeto de prova complementar, o que não ocorreu. Aduz, também, que
o autor não preenche os requisitos para fazer jus à aposentadoria proporcional. Argumenta,
por fim, que o cômputo dos períodos rurais anteriores a 1991 violaria normas constitucionais
e afirma que o tempo rural remoto sem a respectiva contribuição não pode ser utilizado para a
concessão de aposentadoria. Pede a devolução dos valores recebidos pelo autor a título de
tutela de urgência posteriormente revogada.

4. Autor e réu apresentaram contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso
um do outro.

VOTO

5. Recurso do INSS.
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5.1. O recurso inominado do INSS não guarda relação com a matéria tratada nos
autos e, a pretexto de impugnar a sentença, utiliza argumentação genérica. O tema 1007/STJ
se refere à aposentadoria por idade híbrida, benefício diverso do pretendido pelo autor nesta
demanda. A ordem de suspensão a que se refere o INSS, portanto, não se aplica a este
processo. Além disso, o INSS, objetivando impugnar o reconhecimento de tempo especial e
de tempo rural, reproduz argumentação padronizada e genérica, que se resume a uma
compilação da legislação previdenciária e da jurisprudência atinentes aos temas tratados nesta
demanda, sem nenhuma impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inclusive, o
recurso veicula questões não tratadas no processo, tais como o reconhecimento de períodos
urbanos não constantes do CNIS e a concessão de aposentadoria proporcional.

5.2. Sabe-se que as razões do recurso inominado devem conter a exposição do
fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou anulação da sentença recorrida. É o que
se infere dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC e do princípio da dialeticidade. A ausência
de impugnação específica acarreta o não conhecimento do recurso por ausência do
pressuposto recursal “regularidade formal”. É o que também estabelece o Enunciado n. 64
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo.

6. Recurso do autor.

6.1. O autor, em suas razões, defende o reconhecimento da especialidade dos
períodos de 04.11.2014 a 03.11.2015, por exposição a vapores de solventes orgânicos, e de
28.11.2016 a 11.12.2017, por exposição a vibração.

6.1.1. O PPP juntado no evento 6, PROCADM1, fls. 41-42, registra que o autor
trabalhou, no período de 04.11.2014 a 03.11.2015, exposto a vapores de solventes orgânicos.
Sobre a exposição a vapores de solventes orgânicos, verifica-se que a simples referência
genérica ao fator de risco, sem evidenciar a presença, em sua composição, das agentes
químicos considerados nocivas pela legislação previdenciária, não autoriza o reconhecimento
da especialidade do período. Esse capítulo da sentença deve ser mantido, portanto.

6.1.2. O mesmo PPP acima mencionado registra que o autor trabalhou, no
período de 28.11.2016 a 11.12.2017, exposto a vibração de 33,17 m/s². Entretanto, o
formulário não informa a observância das normas de avaliação da exposição ocupacional a
vibrações de corpo inteiro previstas na NR 15 Anexo VIII e na NHO-09 da Fundacentro, não
sendo possível validar a conclusão contida no PPP. Esse capítulo da sentença também deve
ser mantido.

6.1.3. Com base nesses argumentos, os períodos de 04.11.2014 a 03.11.2015 e
de 28.11.2016 a 11.12.2017 devem ser considerados como tempo comum.
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6.2. Quanto ao reconhecimento de exercício de atividade rural em regime de
economia familiar no período de 20.11.1976 a 19.11.1978, verifica-se que a sentença julgou o
pedido improcedente por considerar que, no intervalo, o autor prestou mero auxílio e não
trabalho rural efetivo, tendo reconhecido como rural, entretanto, o período de 20.11.1978 a
23.03.1983.

6.2.1. A Turma Nacional de Uniformização (TNU), desde a edição da Súmula n.
5, em 2003, fixou a tese de que “a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o
advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser
reconhecida para fins previdenciários”. 

6.2.2. O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo
de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite,
em regra, a prova exclusivamente testemunhal.

6.2.3. Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se
consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe:
“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser
contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”. 

6.2.4. A jurisprudência também tem entendido que serve como início de prova
material da atividade exercida em regime de economia familiar a existência de documentos
em nome do pai de família. É o que restou decidido pela Quinta Turma do STJ no julgamento
do recurso especial n. 449.864, ocasião em o órgão julgador fixou a tese de que “as atividades
desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas através de
documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e
filhos no trabalho rural”.

6.2.5. Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o
reconhecimento do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova
material, desde que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou
assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como
também prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).

6.2.6. O autor nasceu em 20.11.1964 (evento 1, HABILITAÇÃO3, fl. 01). O
período rural objeto do recurso (20.11.1976 a 19.11.1978) se estende dos seus 12 aos 14 anos
de idade. 
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6.2.7. Com o objetivo de produzir prova documental do exercício de atividade
rural, o autor (Valdecir) juntou ata de audiência realizada no processo n. 5002426-
58.2019.4.02.5005, proposto por seu irmão (Valdemir), em que o INSS propôs acordo, que foi
aceito por seu irmão (Valdemir) e homologado pelo Juízo, de reconhecer como tempo rural o
período de 10/1979 a 03/1983 (evento 47, ATA2, fls. 01-02). Além disso, juntou
documentação que comprova a qualidade de segurados especiais de seus genitores (evento 1,
PROCADM6, fls. 55 e 57).

6.2.8. A prova oral confirmou o trabalho do autor desde os 12 anos de idade.

6.2.9. Sendo assim, havendo início de prova material corroborado pela prova
testemunhal, o autor faz jus ao reconhecimento do período de 20.11.1976 a 19.11.1978 como
tempo de exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

7. INSS isento de custas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios em razão do não conhecimento do recurso da autarquia.

8. Sem condenação do autor em custas processuais nem honorários advocatícios
em razão do provimento parcial do recurso.

9. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso do INSS e por conhecer do
recurso do autor e por dar-lhe parcial provimento apenas para declarar como tempo de
atividade rural em regime de economia familiar o período de 20.11.1976 a 19.11.1978.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000771662v4 e do código CRC 20d905ee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002037-73.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: VALDECIR NUNES LIRIO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
do recurso do INSS e por conhecer do recurso do autor e por dar-lhe parcial provimento
apenas para declarar como tempo de atividade rural em regime de economia familiar o
período de 20.11.1976 a 19.11.1978, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000874245v2 e do código CRC 760061c8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000671-39.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: JOSE FERNANDES MAI (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Sumário: trato de ação visando a concessão de benefício de auxílio-doença, desde a data do
primeiro requerimento administrativo (DER), em 13.9.2016, a ser convertido em
aposentadoria por invalidez, em razão de problemas de coluna lombar e doença pulmonar
obstrutiva crônica, que acometem a parte autora.

Sentença (Evento 31, Sentença 1): julgou parcialmente procedente o pedido para conceder
auxílio-doença ao autor, com data de início do benefício (DIB) em 10.4.2018 (segunda DER),
mantendo o pagamento do benefício pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da
implantação do benefício, assentando que restou comprovada a incapacidade total e
temporária em razão de neoplasia de pulmão, lombociatalgia, transtornos de discos
intervertebrais e espondilose, não fazendo jus, a parte demandante, à aposentadoria por
invalidez.

Razões do recorrente – INSS (Evento 37, Recurso inominado 1): a Autarquia Previdenciária
alega, em síntese, que, quando o autor reingressou no RGPS (15.5.2018), já estava
incapacitado para o trabalho (desde 3/2018), o que impede a concessão do auxílio-doença
concedido pelo juízo a quo. O demandando requer, em razão disso, além da improcedência
dos pedidos, a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

Razões do recorrente – AUTOR (Evento 39, Recurso inominado 1): por sua vez, o autor
alega que a incapacidade a qual fundamentou o requerimento formulado em 10.4.2018
decorre do agravamento de doença pulmonar obstrutiva crônica que já estava presente em
13.9.2016, a qual evoluiu para neoplasia maligna dos brônquios/pulmões. Aduz que, de
acordo com os novos laudos que acosta à peça recursal, encontra-se definitivamente incapaz
em razão de recidiva tumoral, com suspeita de metástase cerebral. Afirma que a análise de
suas condições clínicas, associada ao exame de suas condições pessoais, revela a
definitividade de sua incapacidade. Requer a reforma da Sentença para que a DIB do auxílio-
doença seja fixada em 13.9.2016, bem como para que seja determinada a conversão do
benefício em aposentadoria por invalidez.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:
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a) Profissão habitual: Torneiro mecânico/contribuinte individual.

b) Idade atual: 58 anos (DN: 22/3/1962).

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 8, pag. 3): laudo médico, datado em 8.7.2016, lavrado pelo médico
generalista Dr. Anderson Dondoni Lovatti, anotando “paciente em tratamento regular nessa
unidade desde novembro 2015, sob os meus cuidados desde a mesma data, com remissão
importante dos sintomas iniciais. Segue em atendimento, sem previsão de alta. CID: F103”;

*(Evento 1, laudo 8, pag. 4): laudo médico, datado em 25.5.2016 (identificação do subscritor
ilegível), anotando que o autor “É portador de patologia degenerativa de disco (...) e quadro
clínico de lombalgia crônica” e “Doença pulmonar obstrutiva crônica”;

*(Evento 1, laudo 8, pag. 5): relatório médico, datado em 4.5.2016, lavrado pela
pneumologista Dra. Renata Xavier Baldow, informando que o autor é “portador de doença
pulmonar obstrutiva crônica, com queixa de tosse crônica”;

*(Evento 39, laudo 2): laudo médico, datado em 5.11.2019, lavrado pelo oncologista Dr.
Guilherme Biancardi A. Fernandes, informando que o autor “encontra-se em tratamento
oncológico para neoplasia maligna de pulmão (CID-10 C34.9, estádio IIIB). Fez
quimioterapia até setembro de 2018, seguindo de radioterapia até dezembro de 2018.
Apresentou recidiva tumoral, com suspeita de metástase cerebral. Sem condições definitivas
para as atividades laborativas.”;

*(Evento 39, laudo 3): laudo médico, datado em 22.10.2019, lavrado pelo oncologista Dr.
Guilherme Biancardi A. Fernandes, informando que o autor “encontra-se em tratamento
oncológico para neoplasia maligna de pulmão (CID-10 C34.9, estádio IIIB). Fez
quimioterapia até setembro de 2018, seguindo de radioterapia até dezembro de 2018.
Apresentou recidiva tumoral, mantendo acompanhamento oncológico. Sem condições
definitivas para as atividades laborativas.”

*(Evento 51, laudo 2): laudo médico, datado em 22.12.2019, lavrado pelo neurocirurgião Dr.
Angelo G. Netto, informando que o autor “portador de Ca de pulmão em tratamento
oncológico. Apresentou alteração neurológica com Síndrome Cerebelar Hemisférica (...)
lesão sólido cística cerebelar, interrogado a grande possibilidade de metástase. Submetido a
Neurocirurgia para ressecação da Lesão.”

d) Laudos SABI:
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*(Evento 1, Outros 13, pág. 2): laudo administrativo, realizado em 26/10/2016, concluindo
pela inexistência de incapacidade laborativa, após anotar as seguintes considerações:
“CONSIDERANDO ATIVIDADE DO SEGURADO, EXAME FÍSICO PERICIAL E
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA; TRATA-SE PATOLOGIAS CRÔNICAS SEM SINAIS
DE AGUDIZAÇÃO OU AGRAVAMENTO. DESSA FORMA, NÃO HÁ ELEMENTOS
OBJETIVOS QUE JUSTIFIQUEM A INCAPACIDADE ALEGADA.”

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, com a seguinte fundamentação, na
parte que interessa ao julgamento do feito (Evento 31):

A perícia médica judicial, cujo laudo encontra-se no (Evento 17, LAUDO1), constatou que a
parte autora, desde março de 2018, está incapacitada totalmente e de forma temporária para
exercer atividade laboral em razão de neoplasia de pulmão, lombociatalgia, transtornos de
discos intervertebrais e espondilose. Estima que o tempo para recuperação é de 90 (noventa)
dias a contar do ato pericial.

A carência é dispensada por se tratar de neoplasia. A qualidade de segurada restou
comprovada tendo em vista que consta no CNIS contribuições  relativas as competências de
01/11/2017 a 30/06/2018.

Neste ponto cumpre destacar que embora a o autor tenha recolhido a parcelas atrasada em
15/05/2018, é certo que sua qualidade de segurado, por se tratar de contribuinte obrigatório,
decorre do exercício da atividade e não primeiro pagamento como ocorre com o facultativo.
Assim, apesar de as contribuições na qualidade de contribuinte individual efetuadas antes da
data de início da incapacidade não poderem ser computadas como carência, uma vez que não
foram feitas no vencimento, a filiação da parte autora com a Previdência decorreu
automaticamente do exercício da atividade remunerada, por se tratar de segurado obrigatório,
ainda que tenha havido atraso no recolhimento das contribuições.

Concluo, portanto, que o benefício de auxílio-doença deve ser pago desde a DER em
10/04/2018.

Os requisitos para a aposentadoria por invalidez não foram preenchidos pelo fato de ter sido
constatada incapacidade temporária.

Tendo em vista a concessão administrativa da pleiteada aposentadoria, "a parte Autora requer
a desistência do pedido de conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por
invalidez, formulado em sua peça recursal, e pugna pelo seguimento da mesma no que tange
à fixação da DIB em 13/09/2016" (Evento 77).

Ao Evento 52, determinei a conversão do feito em diligência a fim de que fosse produzida
prova a respeito da alegação segundo a qual o autor faria jus à prorrogação do período de
graça em decorrência de desemprego involuntário durante o período de 08/08/2015 a
31/10/2017, o que veio a ser cumprido ao Evento 99.
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VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei n. 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da
República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei n. 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei n. 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, observa-se que a conclusão do profissional médico (medicina legal e
perícia médica) designado pelo Juízo para a realização da perícia, em 14.1.2019, foi de que o
autor é acometido de neoplasia de pulmão (além de lombociatalgia, transtornos de discos
intervertebrais e espondilose), razão pela qual possui incapacidade total e temporária. Inferiu,
ainda, o expert, que a data de início da incapacidade (DII) se deu em 3/2018 e que o tempo
para recuperação do demandante era de 90 (noventa) dias. Eis as conclusões do aludido
profissional:

Conforme avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade para
qualquer atividade laborativa, de forma temporária. Apresenta alterações ao exame físico
atual e documentos médicos e, não tem condições de retornar ao trabalho, por
enquanto. Entendo que deverá manter-se afastado, por mais determinado período pela
neoplasia, para reavaliação, tratamento e acompanhamento com médico assistente. Não há
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alterações significativas pelas patologias da coluna. Dessa forma, conforme quadro atual,
idade e grau de instrução, será sugerido seu afastamento temporário do mercado de trabalho
pelo período de 90 (noventa) dias para tratamento e posterior reavaliação, sendo a data de
início da incapacidade comprovada em março de 2018. (Evento 17, laudo 1, página 4, grifo
acrescentado).

Quando questionado acerca da data provável do início das doenças que acometem o autor,
o expert afirmou que “a Neoplasia foi diagnosticada em março de 2018 e a Lombociatalgia
iniciou em 2015.” (Evento 17, laudo 1, quesito h). Ressaltou, no entanto, que a incapacidade
teve início em 3/2018 (Evento 17, laudo 1, quesito i) e que decorreu “do agravamento do
quadro, comprovado aos documentos médicos e exame médico atual” – quando questionado
se a “Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de
progressão ou agravamento dessa patologia” (Evento 17, laudo 1, quesito j).

Compulsados os autos, verifica-se que os laudos juntados pela parte autora com a finalidade
de comprovar o estado de incapacidade para o trabalho, na data de 13.9.2016, não são
suficientemente hábeis para infirmar as conclusões tecidas pelo perito acerca da DII (ou
mesmo sobre o início da neoplasia), tendo em vista que nenhum deles atesta incapacidade
para o trabalho naquela data, nem mesmo restrições ou limitações de movimentos em virtude
das patologias apresentados.

Por outro lado, a perícia médica mostra-se conclusiva no sentido de haver incapacidade para o
trabalho a partir de 03/2018, data do diagnóstico da neoplasia, convindo, por oportuno,
ressaltar que não há elementos suficientes nos autos que demonstre a alegada incapacidade
laboral em período anterior, apesar das doenças relatadas.

Neste ponto, observo que os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o
laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito
da ausência de incapacidade do segurado em 13.9.2016, há de prevalecer sobre o particular,
conforme estabelecido no Enunciado n. 8 desta Turma Recursal, restando pacífico o
entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos
elementos de prova carreados pelo recorrente, vale dizer, diante de prova material robusta e
harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste
caso, em que sequer há laudo apontando a incapacidade da parte na data pretendida.
Ademais, faz-se mesmo desnecessário afirmar a inaptidão da prova testemunhal para afastar
as conclusões da prova pericial no que tange à incapacidade laboral.

Quanto ao recurso do INSS - por meio do qual sustenta que, quando a parte reingressou no
RGPS, em 15.5.2018, já se encontrava incapaz (desde 3/2018), razão pela qual, por ser a DII
anterior ao reingresso, o benefício far-se-ia indevido -, verifica-se do CNIS juntado ao
caderno processual (Evento 1, Cadastro Nacional De Informações Sociais 7) que o autor
iniciou seu período contributivo ainda no ano de 1977, ostentando a qualidade de segurado
empregado com certa regularidade, desde o início dos anos 80. Vê-se ademais que, a despeito

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 485



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 139/260

5000671-39.2018.4.02.5003 500000793514 .V25 JES10861© JES7058

de haver longos interstícios de tempo sem contribuições entre as competências de 12/1997 e
8/2004, de 7/2007 a 9/2010, e de 2/2014 a 7/2015 (Evento 1, Cadastro Nacional De
Informações Sociais 7, fls. 5-6 e 8), ainda no ano de 1994 o autor já havia recolhido mais
de 120 (cento e vinte contribuições) sem a perda da qualidade de segurado (Evento 1,
Cadastro Nacional De Informações Sociais 7, fls. 1-4).

Anoto, no ponto, que este Relator acolhe o entendimento atualmente prevalecente no âmbito
da TNU, no sentido de que se incorpora "definitivamente ao patrimônio jurídico do
segurado(a) a extensão do período de graça previsto no §1º do art. 15 da Lei nº 8.213/91
quando houver contribuído por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda da
qualidade de segurado." (PEDILEF 0001377-02.2014.4.03.6303. Relator Juiz Guilherme
Bollorini Pereira. Data 17/08/2018. Data da publicação 20/08/2018).

Para mais, observa-se dos autos (Evento 99) que a prova oral colhida com vistas a elucidar se
houve desemprego involuntário do autor, durante o período de 8/8/2015 a 31/10/2017, foi
favorável à alegação do segurado.

O art. 15, II, da Lei n. 8.213/1991, estatui que a qualidade de segurado se mantém,
independentemente de contribuições, pelo período de 12 (doze) meses após a cessação da
atividade remunerada. Além disso, o período de graça pode ser estendido para: i) 24 (vinte e
quatro) meses, se o segurado contar com mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais
sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado ou demonstrar, por qualquer
meio admitido em direito, que seu desemprego é involuntário; ou ii) 36 (trinta e seis) meses,
caso apresente ambos requisitos (mais de 120 contribuições e desemprego), conforme §§ 1º e
2º do citado art. 15.

Nesses termos, considerando que o autor realizou contribuições, na qualidade de empregado,
nas competências de julho e agosto de 2015 (Evento 1, Cadastro Nacional De Informações
Sociais 7, fl. 8) e fazia jus às prorrogações do período de graça de que tratam os §§ 1º (mais
de 120 contribuições) e 2º (segurado desempregado) do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, manteve
a qualidade de segurado até a DII fixada pelo perito (3/2018), bem como até a data na
qual recolheu  as contribuições, na qualidade de contribuinte individual, relativas ao
período de 11/2017 a 6/2018 (em 5/2018).

Dessa forma, também o recurso do INSS merece ser desprovido, convindo enfatizar que a
própria Autarquia já concedeu, administrativamente, a aposentadoria por invalidez pleiteada
pelo autor (Evento 77, Outros 2).

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei
n. 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.
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Condeno o autor vencido ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições
de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em
razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO 8.

Posto isso, VOTO por CONHECER de AMBOS os RECURSOS para HOMOLOGAR a
DESISTÊNCIA PARCIAL do APELO do AUTOR e, no mérito, NEGAR-LHES
PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000793514v25 e do código CRC 5a6da3b6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000671-39.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOSE FERNANDES MAI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
de AMBOS os RECURSOS para HOMOLOGAR a DESISTÊNCIA PARCIAL do APELO
do AUTOR e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000874238v2 e do código CRC abf813a5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 11/11/2020, às 10:47:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001016-65.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDEMIR GOMES PINTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença NB
622.654.274-1, desde a cessação ocorrida em 09/10/2018, e a concessão de aposentadoria por
invalidez, por ser o demandante portador de doença arterial obstrutiva periférica em membros
inferiores.

Sentença (evento 31): julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-doença, desde a data de início da incapacidade (15/09/2019),
mantendo o pagamento do benefício pelo menos até o prazo de seis meses, contados a partir
da implantação do benefício.

Razões do recorrente - autor (evento 36): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, alegando que o juiz não está vinculado
à conclusão do laudo pericial, que restou demonstrada sua incapacidade nos autos e que essa
deve considerar, além de critérios médicos, os aspectos sociais e pessoais do segurado.
Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia médica,
com profissional especialista em angioplastia.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: lavador de carros.

b) Idade atual: 60 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, anexo 7, fl. 5): 14/02/2019 - ecodoppler das carótidas e vertebrais atestando:
artérias e vertebrais de aspecto normal.

*(Evento 1, anexo 7, fl. 6): 18/02/2019 - paciente portador de doença arterial obstrutiva
periférica em membros inferiores. Apresenta sintomatologia com limitação importante para
suas atividades como dor em membros inferiores e claudicação intermitente. No momento
sem lesões tróficas. Ecodoppler arterial dos membros inferiores em 14/02/2019: oclusão de
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artéria femoral superficial direita, atermoatose em mmii. Ainda sem indicação cirúrgica,
devendo ser mantido com tratamento clínico, porém até agora não conseguiu medicamento
para tratamento da doença. Até o presente momento encontra-se incapacitado de trabalhar. 

*(Evento 1, anexo 7, fl. 8): 03/11/2019 - paciente em acompanhamento médico ambulatorial
há cerca de dois anos. CID K30 / K29.

*(Evento 30, laudo 3): 06/02/2020 - paciente portador de neoplasia maligna do retroperitonio,
fará cirurgia para biopsia da massa, necessita de afastamento das atividades laborativas por
tempo indeterminado.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte
que interessa ao julgamento do feito:

A perícia médica judicial, conforme laudo juntado ao Evento (19), diagnosticou angiopatia
arterial periférica (CID I79.0) e insuficiência venosa crônica periférica (CID I87.2), atestando
que não há lesão grave o suficiente para levar à incapacidade, bem como, que não houve
incapacidade no dia seguinte à cessação do benefício (10/10/2018), ou na data do novo
requerimento (22/01/2019). (...)

No entanto, em 15/09/2019, o autor foi internado no Hospital Geral de Linhares, com queixas
de dor abdominal [Evento (28), Pront3] e, após, em 03/10/2019, devido ao agravamento do
caso, o autor foi transferido ao Hospital Dório Silva, onde permaneceu até 12/11/2019
[Evento (28), Pront4].

Na sequência, ao Evento (30), Laudo3, há um laudo médico oncológico indicando neoplasia
maligna do retroperitônio (cavidade localizada entre o peritônio parietal e os músculos e
ossos existentes na parede abdominal posterior), em tratamento, em estadiamento e
sintomático para a patologia, com necessidade de afastamento laboral por tempo
indeterminado. (...)

Neste norte, embora não tenha ficado comprovado haver incapacidade na data de cessação do
benefício, no curso do processo judicial a parte autora foi acometida de patologia que lhe
causou incapacidade, momento em que houve o preenchimento deste requisito. (...)

Assim, concluo que faz a parte autora, jus ao auxílio-doença pleiteado e, por outro lado,
inexistindo incapacidade definitiva para outras funções, principalmente tratando-se de
pessoa que pode se recuperar, não há que se falar na concessão de aposentadoria por
invalidez, conforme previsto na Lei 8213/91.

VOTO
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De início, registre-se que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora esteve em gozo de benefício de auxílio-
doença durante o período compreendido entre 09/04/2018 e 09/10/2018 (evento 15, outros 1,
fl. 22).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em 
20/08/2019 foi de que o demandante é portador de "Angiopatia Arterial Periférica (I79.0).
Insuficiência Venosa Crônica Periférica (I87.2)", tendo o expert afirmado que "não há lesão
grave o suficiente para levar à incapacidade" (evento 19, laudo 1).

Esclareço, nesta oportunidade, ser absolutamente aceitável que, diante da impossibilidade de
se encontrar profissionais que sejam especialistas em todas as matérias deduzidas em juízo
(habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado, zelando pela celeridade do procedimento,
nomeie profissionais que sejam capazes, por sua formação, de extrair as conclusões
necessárias para a resolução da lide.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 486



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 145/260

5001016-65.2019.4.02.5004 500000776998 .V7 JESX51460© JES7058

A propósito, quanto à realização de nova perícia por médico especialista, a TNU firmou
entendimento no sentido de que "só é necessária em casos especialíssimos e maior
complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara". Não é o caso dos autos.
(Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462).

Quanto ao pedido de anulação da sentença em razão da necessidade de realização de novo
exame pericial, registro que, conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, “O juiz
determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a
matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos, uma vez que o
laudo pericial apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do segurado. 

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em observância
ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos, tendo em vista
que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser confundido
com causa para anulação da prova pericial.

Nesses termos, observo que as conclusões do perito se deram com base em exame físico
realizado e na análise de documentação médica constante dos autos, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

Apesar da conclusão do laudo pericial, a partir da análise dos laudos particulares trazidos pela
parte no evento 30, o magistrado a quo deferiu o benefício de auxílio-doença, nos termos da r.
decisão. 

Com efeito, o laudo datado de 06/02/2020 afirma ser o paciente portador de neoplasia
maligna do retroperitonio, que "fará cirurgia para biopsia da massa e necessita de
afastamento das atividades laborativas por tempo indeterminado" (evento 30, laudo 3). No
entanto, não há elementos suficientes para afirmar que se trata de incapacidade total e
definitiva ensejadora de aposentadoria por invalidez, motivo pelo qual deve ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos.
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Convém ressaltar que o recorrente poderá, dentro dos 15 (quinze) dias que antecederem a data
de cessação do benefício fixada na sentença, requerer a prorrogação desse, caso ainda se
considere incapacitado para o trabalho.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos. 

Voto por CONHECER DO RECURSO do Autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000776998v7 e do código CRC acae2ada. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001016-65.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VALDEMIR GOMES PINTO (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS (OAB ES028678)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do Autor e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835079v2 e do código CRC 7f03d508. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015366-04.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DILZA DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença, desde a DER
(3/10/2014), c/c conversão em aposentadoria por invalidez, por ser a demandante portadora
de osteoporose e doenças da coluna, escoliose e osteopania.

Sentença (evento 60): julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder
o auxílio-doença NB 31/607.997.961-0 desde 3/10/2014, convertendo-o em aposentadoria por
invalidez com DIB em 3/3/2020.

Razões do recorrente - INSS (evento 65): requer a reforma da sentença para que seja julgado
improcedente o pedido, sob a alegação de que, embora o perito judicial tenha afirmado não
ser possível estimar a DII, entendeu ser possível que a incapacidade estivesse presente em
março/2019. Alega que a autora deixou de contribuir em 15/1/2013, perdendo sua qualidade
de segurado no dia 16/3/2014. O reinício das contribuições aconteceu no dia 16/5/2014,
quando foi paga a contribuição de abril/2014, tendo sido recolhidas, no total, quatro
contribuições, a última em outubro/2014. Após isso, não houve mais recolhimentos.
Subsidiariamente, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, sob a alegação de
que a autora ajuizou a presente ação em 1/11/2018 para impugnar um indeferimento ocorrido
em 3/10/2014, quatro anos depois de ter permanecido inerte, de modo que não se pode inferir
que sua condição clínica seja a mesma que em outubro/2014. Aduz  o recorrente que se
trata de nova causa de pedir, que deveria ter sido apresentada ao INSS, e não ao Poder
Judiciário.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: diarista.

b) Idade atual: 71 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 14, laudo 2, fl. 5): 4/12/2014 - exame de densitometria óssea atestando "não há
osteoporose detectável à densitometria óssea".

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 487



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 149/260

5015366-04.2018.4.02.5001 500000774995 .V6 JESX51460© JES10861

*(Evento 14, laudo 2, fl. 9): 26/10/2015 - RX dos joelhos atestando "osteopenia, sinais
radiológicos de gonartrose bilateralmente".

*(Evento 1, laudo 11, fl. 3): 6/1/2016 - densitometria óssea da coluna lombar: "a paciente não
possui déficit densitométrico analisados peso, etnia e sexo".

*(Evento 14, laudo 3, fl. 1): 8/8/2017 - RX da coluna cervical: "formações osteofitárias em
C2, C3, C4, C5 e C6, redução dos espaços discais entre C2-C3 e C3-C4."

*(Evento 14, laudo 2, fl. 10): 11/7/2018 - RX da coluna lombo-sacra: "sinais radiológicos de
osteopenia, escoliose lombar, osteófitos nas vértebras lombares, espaços discais
conservados." 

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

O perito nomeado pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou alterações
degenerativas na coluna vertebral, com sinais de compressão de raízes nervosas, irradiando
para membros inferiores, principalmente à direita, afetando a amplitude dos movimentos da
coluna lombar e restringindo estes segmentos corporais, e gonartrose nos joelhos, com
limitações funcionais importantes da amplitude de movimentos das articulações (evento 46,
quesito 4). Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual de
diarista (quesitos 6-7). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13).
Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito 16). (...)

O perito examinou a autora em 3/3/2020 (evento 38) e estimou o início da incapacidade há
pelo menos um ano (quesito 10). A lacuna do laudo pericial pode ser suprida pelos laudos dos
exames complementares datados de 7/2/2014, 26/10/2015, 6/1/2016, 8/8/2017, 11/7/2018
(evento 14, LAUDO2-LAUDO3). São admissíveis como fonte de prova complementar os
laudos  que sejam contemporâneos ao momento do requerimento do benefício e que revelem
dados convergentes com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na data do requerimento do
benefício, em  3/10/2014, a autora estava incapacitada para o trabalho. Nessa data, a autora
era segurada da Previdência Social (evento 9, RSC1). Não se estabeleceu controvérsia nos
autos sobre a qualidade de segurada da autora na data do início da incapacidade.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/607.997.961-0 desde o  requerimento
administrativo, em 3/10/2014, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o
exame pericial, em 3/3/2020.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença encontra-se disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
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mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a autora verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de segurada facultativa nos períodos de 1/6/2012 a 30/9/2012 e de 1/11/2012 a
31/12/2012 e durante os períodos de: 1/04/2014 a 31/5/2014 (facultativa), 1/6/2014 a
30/6/2014 (individual), e 1/9/2014 a 30/9/2014 (individual), totalizando 4 contribuições após
o reingresso ao RGPS (evento 9, relação de salários de contribuição 1, fls. 3-4).

A conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada em
3/3/2020 foi de que "a pericianda é portadora de alterações degenerativas em coluna
vertebral, com sinais de compressão de raízes nervosas, irradiando para membros inferiores,
principalmente à direita, afetando a amplitude dos movimentos da coluna lombar e
restringindo estes segmentos corporais. Além disso, destaca-se a presença de gonartrose em
joelhos, com limitações funcionais importantes da amplitude de movimentos das articulações.
Tratam-se de alterações que demandam acompanhamento contínuo e que no estágio atual
proporcionam limitações e restrições funcionais e laborativas, considerando as atividades de
diarista. Entretanto, destaca-se que não há nos autos informações que permitam atestar de
forma inequívoca a data de início da incapacidade. Estima-se, baseado na avaliação
pericial, que a incapacidade esteja presente há pelo menos 01 ano. Uma vez que o histórico
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laboral da reclamante demonstra que a mesma realiza atividade que demandam esforço físico
e, considerando também o nível de instrução da pericianda e idade, constata-se o caráter
permanente e total, sem condições para reabilitação profissional" (evento 46, laudo 1).

Com efeito, da análise dos laudos particulares, verifica-se que esses não são suficientes para
comprovar a existência de incapacidade laboral desde a data do requerimento administrativo,
não havendo elementos nos autos capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial quanto
à DII estimada pelo perito em 3/3/2019.

Da análise do CNIS, o último recolhimento previdenciário efetuado pela autora foi
em 30/9/2014, de modo que houve a perda da qualidade de segurada de em 16/11/2015. 

Diante do exposto, conclui-se que merece reforma a sentença para julgar improcedente a
ação, uma vez não preenchido o requisito da qualidade de segurado quando do início da
incapacidade comprovada.

INSS isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar
improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000774995v6 e do código CRC b8df0287. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015366-04.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DILZA DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JAKELINY PALMGREN (OAB ES028174)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a ação, nos
termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835085v2 e do código CRC ba38fc39. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017949-25.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PINA MARQUES (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença (NB
31/628.307.259-7), desde a DER (08/06/2019), com sua conversão em aposentadoria por
invalidez, por ser a demandante portadora de doença degenerativa avançada em vários
segmentos anatômicos, principalmente na coluna vertebral, diminuição da acuidade visual
com deslocamento do vítreo posterior, hipertensão arterial e ocorrência de dois acidentes
vasculares cerebrais (AVC), que resultaram em sequelas de atrofia muscular do membro
inferior direito. 

Sentença (evento 55): julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder
o auxílio-doença NB 31/628.307.259-7, desde 08/06/2019, convertendo-o em aposentadoria
por invalidez, com renda majorada em 25% (vinte e cinco por cento) por necessidade de
assistência permanente de terceiros, com DIB em 29/05/2020.

Razões do recorrente – INSS (evento 62): requer que seja extinto o processo sem
julgamento do mérito, ante a falta de interesse de agir, em razão da ausência de requerimento
administrativo, sob a alegação de que o benefício foi requerido em razão da doença CID M75
- lesões do ombro, enquanto a incapacidade constatada na perícia judicial decorre de limitação
visual, doença esta que nunca foi objeto de apreciação administrativa.

Requer, ainda, a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, sob a
alegação de preexistência da incapacidade em relação ao ingresso da demandante no RGPS,
que se deu aos 61 anos de idade, na condição de contribuinte individual sem qualquer prova
do real exercício de atividade remunerada, sem nunca antes ter contribuído.

Em caso de manutenção do benefício, requer a fixação da DIB na data da juntada do laudo
judicial que embasa a condenação e ainda a fixação de DCB na forma da lei previdenciária
(§§ 8ºe 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91, acrescentados pela Lei n.º 13.457/2017).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: autônoma.

b) Idade atual: 68 anos.
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c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 7): 30/04/2019 - Laudo médico atestando "doença degenerativa avançada
em vários segmentos anatômicos, principalmente na coluna vertebral, além da diminuição da
acuidade visual com descolamento do vítreo posterior e com pseudo fascia em AO que
dificulta a avaliação do resultado das atividades exercidas e o risco de queda (...) CIDs
M15.0 e H43 (...) Na sua história patológica pregressa constam hipertensão arterial e
ocorrência de 2 (dois) AVCs, um em 2002, (...) e outro em 2004 (...), restando desses
episódios circulatórios a atrofia muscular do membro inferior direito que leva a claudicação,
sequela do AVC que não melhorou após 4 (quatro) anos de fisioterapia (...) Ressonância
Magnética de 23/01/2019 demonstra a extensão da doença degenerativa na coluna vertebral
(...) Seu exame físico, além de apresentar restrição da mobilidade e dor na coluna vertebral,
apresenta referência de dor no ombro direito com limitação dos movimentos devido a
tendinopatia do supraespinhal, tenossinovite do bíceps e tendinite calcárea do subescapular,
além de artrite local. Atualmente, com muita dor dorsal, lombar e com irradiação para a face
lateral dom membro inferior direito e parestesia, que não melhoram com antinflamatórios e
analgésicos. Desta forma, paciente necessita ser afastada de suas atividades laborativas,
considerando, ainda a sua idade e a incapacidade de prover sua subsistência através do seu
próprio trabalho."

*(Evento 1, exame médico 8, fl. 1): 23/01/2019 - Ressonância magnética da coluna lombar
atestando espondilodiscoartrose lombar degenerativa difusa e acentuada, sobretudo em L5-S1.

*(Evento 1, exame médico 8, fl. 2): 14/05/2018 - Laudo médico atestando paciente com
limitação funcional devido a artrose com irradiação para membro inferior direito.

*(Evento 1, exame médico 8, fl. 3): 19/03/2019 - Laudo médico atestando dor lombar com
radiculopatia. RM: espondilodiscoartrose. Em tratamento analgésico + fisioterápico. CID 10
M54.5.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

A autora submeteu-se a duas perícias médicas durante a instrução do processo.

O primeiro perito, especialista em ortopedia, diagnosticou patologia degenerativa da coluna
lombar, sem lesões comprovadas no joelho (quesito 3, evento 21). Afirmou que a autora possui
aptidão para exercer a atividade habitual de do lar (quesitos 6-7). Concluiu que não há
incapacidade para o trabalho. (...)

Foi deferido o requerimento de perícia com oftalmologista (evento 29). 
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A segunda perita, especialista em oftalmologia, diagnosticou acuidade visual com correção
20/150 no olho direito e menor que 20/200 no olho esquerdo, diplopia e estrabismo divergente
intermitente em ambos os olhos (evento 46, quesito 4). Afirmou que a autora não possui
aptidão para exercer a atividade habitual de autônoma (quesitos 6-7). Atestou limitação
importante para todas as atividades (quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para
o trabalho (quesito 13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito 16). (...)

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a
carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta
condição”.

A autora tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por
invalidez previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, porque a perita confirmou a necessidade de
assistência permanente de terceiros (quesito 17). (...)

A segunda perita examinou a autora em 29/5/2020 (evento 33) e estimou o início da
incapacidade em 2018 (quesito 10). Nessa data, a autora era segurada da Previdência Social
(evento 6, OUT2). Na data do requerimento administrativo, em 8/6/2019, a autora estava
incapacitada para o trabalho.

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/628.307.259-7 desde o requerimento
administrativo, em 8/6/2019, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o
exame pericial, em 29/5/2020, com renda majorada em 25% por necessidade de assistência
permanente de terceiros.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).
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A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de contribuinte individual durante os períodos compreendidos entre 01/11/2012 e
31/12/2018 e entre 01/02/2019 e 31/08/2019 (evento 6, outros 2, fl. 10).

Foram realizadas duas perícias judiciais. A primeira, com médico especialista em ortopedia; a
segunda, com especialista em oftalmologia.

A conclusão do profissional médico (ortopedista) designado pelo Juízo para a perícia
realizada em 16/12/2019 foi de que a demandante é portadora de "Patologia degenerativa da
coluna lombar, sem lesões comprovadas no joelho", estando apta para o labor habitual, do
ponto de vista ortopédico (evento 21, laudo 1).

A conclusão da profissional médica (oftalmologista) designada pelo Juízo para a perícia
realizada em 29/05/2020 foi de "Paciente com acuidade visual com correção 20/150 em olho
direito e menor que 20/200 em olho esquerdo (...) Portadora de estrabismo divergente
intermitente em ambos os olhos". Segundo a expert, a autora possui limitação visual
importante para todas as atividades, que a incapacita de forma definitiva desde 2018. A perita
descartou a possibilidade de reabilitação profissional (evento 46, laudo 1).

Pois bem. Em que pese a alegação do Recorrente (INSS) de que o requerimento do benefício
na esfera administrativa se fundou em doença de natureza ortopédica, observa-se que, na
petição inicial, a autora refere estar sofrendo processo de perda da visão, dentre os demais
sintomas incapacitantes alegados. Ademais, sabe-se que é dever da autarquia promover
perícias com objetivo de analisar todo o quadro clínico do segurado, sendo o médico perito
competente para aferir toda e qualquer doença de que esse eventualmente padeça, não estando
restrito o exame pericial às queixas trazidas pelo segurado.
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Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que o requerimento
administrativo efetuado em 08/06/2019 submeteu à apreciação do INSS a incapacidade que já
estava presente na época, conforme comprovado pela perícia judicial, tendo o réu, ainda
assim, indeferido o benefício.

Quanto à alegação de ingresso tardio ao RGPS, observo que, embora a autora tenha, de fato,
começado a contribuir com 61 anos de idade, houve um período de 07 anos entre o início das
contribuições e a DER, e 06 anos de recolhimento antes da DII. Diante do exposto, restou
comprovado que a incapacidade não é preexistente à filiação, não havendo que se presumir a
má-fé da parte autora. 

Afasto, ainda, o pedido de alteração da DIB para a data da perícia judicial, visto que a perita
fixou a data de início da incapacidade em 2018; bem como o pedido de fixação de DCB, uma
vez comprovada a existência de incapacidade total e definitiva, que enseja a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.

Por fim, não havendo o recorrente apresentado elementos que justifiquem a reforma da
sentença, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe, nos termos da fundamentação
supra.

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000788384v17 e do código CRC dd065ae9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017949-25.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PINA MARQUES (AUTOR)
ADVOGADO: SAULO NASCIMENTO COUTINHO (OAB ES013765)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO do INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835091v2 e do código CRC cca3dcdb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001526-78.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MADALENA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão de auxílio-doença c/c conversão em
aposentadoria por invalidez, por ser a parte autora portadora de gonartrose nos joelhos e
escoliose coluna lombar.

Sentença (EVENTO 35): julgou parcialmente procedente a ação para condenar o INSS a
implantar, em favor da autora, o benefício de auxílio-doença (NB 624.034.307-6), pagando-o
desde 25.4.2019 e fixando a data de cessação do benefício (DCB) em 120 (cento e vinte) dias
contados da efetiva implantação do benefício.

Razões da recorrente – INSS (EVENTO 40): sustenta que "se a data da incapacidade é
posterior ao requerimento administrativo/cessação do benefício, a data de início do auxílio-
doença deve ser fixado na data da citação do INSS".

A sentença decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos, naquilo que interessa ao
julgamento do recurso:

O INSS indeferiu o benefício por incapacidade requerido pela autora em 20/07/2018, sob NB
624.034.307-6, por considerá-la capaz para o labor [Evento (1), Procadm5, página 2].

Nesse sentido, com o intuito de aferir a condição clínica da parte autora, em 17/12/2019, a
autora foi avaliada por especialista em ortopedia [Evento (14)]. Na oportunidade, o perito
diagnosticou gonartrose (CID M17.9), dor na coluna cervical (CID M54.2), dor na coluna
dorsal (CID M54.6), dor na coluna lombar (CID M54.5) e dor articular no ombro esquerdo
(CID: M25.5), atestando haver incapacidade parcial e temporária com possibilidade de
recuperação em 180 (cento e oitenta) dias. Quanto ao início da incapacidade, o perito afirmou
não ser possível indicar, informando ainda não haver elementos que pudessem afirmar que
havia incapacidade na data de entrada do requerimento, contudo, indicou que o exame
complementar datado em 25/04/2019 aponta as alterações características das doenças/lesões
[Evento (24)].

(...)

Vale registrar que por meio do julgamento do Recurso Especial nº 1.727.063, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de reafirmação da DER
julgando o tema representativo de controvérsia nº 995, nos seguintes termos: “É possível a
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reafirmação da DER (Data de Entrada de Requerimento) para o momento em que
implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no
interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias
ordinárias, nos termos dos art. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

Assim, pois, convencendo-me de que a parte autora encontra-se incapaz para o labor, hei de
acolher a pretensão de que a autarquia ré seja compelida a implantar o benefício desde
25/04/2019, pois, de acordo com as conclusões periciais, nesta data a autora encontrava-se
incapaz para o labor.

VOTO

No caso dos autos, a controvérsia suscitada pelo apelo da Autarquia se restringe à data do
início do benefício (DIB). Segundo sustenta o recorrente, como a data do início da
incapacidade (DII) é posterior à data do requerimento administrativo (DER), a DIB deve ser
fixada na data de sua citação.

Na perícia médica realizada em 17.12.2019 (EVENTO 24, Laudo 1), o expert do juízo
informou que a autora é portadora de “- Gonartrose (CID: M17.9) - Dor na coluna cervical
(CID: M54.2) - Dor na coluna dorsal (CID: M54.6) - Dor na coluna lombar (CID: M54.5) -
Dor articular no ombro esquerdo (CID: M25.5)”, estando parcialmente incapacitada de
maneira temporária. Na ocasião, asseverou, ainda, que “Não se pode especificar com precisão
a data do início da incapacidade para o trabalho em função do início dos sintomas ocorrer
de forma insidiosa. Porém há exames complementares realizados a partir de 25/04/2019 que
apontam alterações características das doenças/lesões”.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença de
12.11.2015 a 19.6.2018 e possui recolhimentos, na qualidade de segurada facultativa, nos
períodos de 1º.1.2014 a 30.6.2016 e de 1º.10.2018 a 30.9.2019 (EVENTO 19, Outros 2, fl. 14).
Vê-se, ainda, que a parte formulou novo requerimento administrativo de auxílio-doença em
20.7.2018 (EVENTO 1, Processo Administrativo 5, fl. 2).

A despeito de a ação haver sido proposta apenas em 29.7.2019 (EVENTO 1), sendo o INSS
citado tão somente em 1º.11.2019 (EVENTO 17), o juízo sentenciante fixou a DIB em
25.4.2019, correspondente a DII.

Sem embargo, sabe-se que o entendimento atual da TNU acerca do tema é no sentido de que,
quando a DII for posterior à DER e anterior ao ajuizamento da ação, como no caso dos
autos, a DIB deve ser fixada na data da citação válida. Nesse sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO INCAPACIDADE.
DIB (data do início do benefício) NA data da CITAÇÃO do INSS. DII (data do início da
incapacidade) FIXADA APÓS DER (data de entrada do requerimento) e ANTES do
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AJUIZAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA
TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Pedido de Uniformização de Interpretação
de Lei (Turma) 5000375-07.2014.4.04.7006, CARMEN ELIZANGELA DIAS MOREIRA
DE RESENDE - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. Data 22/03/2018. Data da
publicação 02/04/2018)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO PRÉVIA DE TERMO FINAL
PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTA PROGRAMADA JUDICIAL.
INCOMPATIBILIDADE COM A LEI Nº 8.213/91. RETROAÇÃO DA DIB À DATA DA DER.
ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU.
INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. REEXAME. SÚMULA 42/TNU.
INCIDENTE CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESTE PONTO, PROVIDO. (...) No caso
dos autos, não obstante a existência de prévio requerimento administrativo, a incapacidade é
posterior ao requerimento, de modo que a fixação da DIB na data do início da incapacidade
(ocorrida anteriormente ao ajuizamento da ação) implicaria em atribuir ao INSS o ônus pela
ciência ficta do implemento das condições ao benefício anteriormente à sua citação,
contrariando o entendimento esposado pelo STJ, no sentido de que apenas quando toma
ciência efetiva do litígio com a citação incide em mora a Autarquia. Desse modo, a data de
início do benefício deve ser a data da citação válida. - Cumpre ressaltar que este foi o
entendimento adotado pela TNU por ocasião do julgamento
do PEDILEF 50020638820114047012. - Logo, quanto a tal ponto, Incidente não deve ser
conhecido, nos termos da Questão de Ordem n. 13/TNU: (...). (PEDILEF
05013043320144058302, JUIZ FEDERAL FREDERICO AUGUSTO LEOPOLDINO
KOEHLER, DOU 18/12/2015 PÁGINAS 142/187.)

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE FIXA A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE APÓS
A DATA DA CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR, MAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO NA DATA DA CITAÇÃO.
INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. (...) Em recente julgamento de caso análogo ao do
presente Incidente, esta Turma Uniformizadora já teve a oportunidade de se manifestar
que sendo a incapacidade posterior ao requerimento, "a fixação da DIB na data do início da
incapacidade (ocorrida anteriormente ao ajuizamento da ação), implicaria em atribuir ao
INSS o ônus pela ciência ficta do implemento das condições ao benefício anteriormente a
sua citação, contrariando o entendimento esposado pelo STJ, no sentido de que apenas
quando toma ciência efetiva do litígio com a citação incide em mora a
Autarquia" (PEDILEF 50020638820114047012, Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley
Queiroga, DOU 06/03/2015, p. 83/193.). Na vertente, a incapacidade laboral foi pericialmente
fixada em data posterior (julho/2010) à cessação administrativa de anterior benefício (DCB
18/11/2009), sequer existindo novo requerimento administrativo. Por conseguinte, é o caso de
se aplicar o entendimento jurisprudencial retro destacado, porquanto a fixação da DIB na
data do início da incapacidade (ocorrida anteriormente ao ajuizamento da ação), implicaria
em atribuir ao INSS o ônus pela ciência ficta do implemento das condições ao benefício
anteriormente a sua citação. Incidente de Uniformização CONHECIDO e PROVIDO para
fixar a DIB da aposentadoria por invalidez na data da citação do INSS, considerada como
termo inicial para a implantação do referido benefício, mantidos os demais termos do acórdão
recorrido. (PEDILEF 50024169420124047012, JUIZ FEDERAL WILSON JOSÉ WITZEL,
TNU, DOU 11/09/2015.)
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Nesses termos, e tendo em vista, ainda, que não há nos autos qualquer documento indicativo
da existência da incapacidade na DER, o recurso do INSS merece acolhimento, a fim de que
seja alterada a DIB estipulada pelo juízo sentenciante, a qual deve ser fixada na data de
citação da Autarquia Previdenciária.

Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.
9.099/1995.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO DO INSS para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de fixar a DIB do benefício deferido nos autos em 1º.11.2019, nos
termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000769581v3 e do código CRC 8dc5bf2f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001526-78.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MADALENA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: VANESSA MARIA BARROS GURGEL ZANONI (OAB ES008304)
ADVOGADO: LUCIENE TREVIZANI GONÇALVES (OAB ES016565)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO DO INSS para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de fixar a DIB do benefício
deferido nos autos em 1º.11.2019, nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835097v2 e do código CRC 84f716e1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023997-97.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: HERIKA SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença, desde o
requerimento administrativo em 27/05/2019, c/c sua conversão em aposentadoria por
invalidez, por ser a demandante portadora de síndrome seca - Sjögren (Cid.10 –
M35.0), outras formas de lúpus eritematoso disseminado/sistêmico (Cid.10 – M32.8) e
síndrome do túnel do carpo (Cid.10 – M32.8).

Sentença (evento 51): julgou improcedente a ação, com base na perícia médica judicial que
atestou a inexistência de incapacidade laborativa.

Razões do recorrente – autora (evento 56): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício pleiteado, sob a alegação de que suas doenças são incapacitantes.
Sustenta que restou devidamente comprovada a incapacidade pelos laudos particulares, que
atestam a existência das doenças incapacitantes. Ademais, argumenta que o próprio perito
judicial confirmou a doença e afirmou que a autora está apta a laborar apenas desde agosto de
2019, ou seja, depois da DER (27/05/2019).

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: autônoma (salgadeira e doceira).

b) Idade atual: 40 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 11, fl. 1): 24/11/2011 - paciente portadora de Síndrome de Sjögren
diagnosticada em 28/03/2011 e tratada com pulsoterapia endovenosa (recebeu
metilprednisolona em maio e agosto de 2011) e metotrexate. Como consequência deste
tratamento imunossupressor, apresentou dois episódios de infecção grave do trato urinário em
maio e agosto de 2011. Atualmente mantém acompanhamento nefrológico a cada três meses,
pois possui alto risco de novo episódio grave de ITU e, além disso, sua doença reumatológica
é uma causa em potencial de doença renal crônica.
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*(Evento 1, laudo 11, fl. 3): 17/03/2018 - paciente com diagnóstico de síndrome de Sjögren
confirmado em dezembro de 2010. No momento com a doença ativa com comprometimento
hematológico, articular. 

*(Evento 1, laudo 11, fl. 4): 25/06/2019 - paciente com diagnóstico de síndrome de Sjögren,
com início dos sintomas em setembro de 2010, apresentando quadro de artrite, úlceras orais,
leucopenia, consumo de complemento, hipergamaglobulinemia, vasculite em membros
inferiores, sintomas de secura (...) Além disso, em novembro de 2017, evoluiu com quadro de
síndrome do túnel do carpo sintomática, e está em uso de medicação contínua para dor
neuropática, refratária a infiltração de corticoide e em investigação de necessidade cirúrgica.
Devido quadro clínico acima descrito, paciente sem condições de atividade laborais no
momento.

*(Evento 1, laudo 11, fl. 5): 31/07/2018 - paciente com sobreposição de lupus eritematoso
sistêmico e síndrome de Sjögren, apresentando quadro de artrite, úlceras orais, leucopenia,
consumo de complemento, hipergamaglobulinemia, vasculite em membros inferiores. 

*(Evento 1, laudo 11, fl. 6-7): 28/11/2017, 03/04/2018 - paciente com diagnóstico de
síndrome de Sjögren, com quadro de artrite, úlceras orais, leucopenia, consumo de
complemento, hipergamaglobulinemia, vasculite em membros inferiores. Além disso, em
novembro de 2017, evoluiu com quadro de síndrome do túnel do carpo sintomática, e está em
uso de medicação contínua para dor neuropática, refratária a infiltração de corticoide e em
investigação de necessidade cirúrgica. Devido quadro clínico acima descrito, paciente sem
condições de atividade laborais no momento.

*(Evento 1, laudo 11, fl. 11): 27/08/2019: paciente apresentando síndrome de Sjögren, LES,
fibromialgia, quadros de ansiedade e humor depressivo, história prévia de tentativa de
suicídio. 

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

A perita nomeada pelo juízo, especialista em reumatologia, diagnosticou síndrome de
Sobreposição de Lúpus Eritematoso Sistêmico, Síndrome de Sjogren e fibromialgia  (quesito 2,
evento ). Afirmou que a autora possui aptidão para exercer a atividade habitual de salgadeira
e doceira autônoma (quesitos 6-7). Concluiu que não há incapacidade para o trabalho. (...)

Falta, portanto, pelo menos um dos requisitos necessários à concessão de benefício por
incapacidade (seja auxílio-doença, seja aposentadoria por invalidez), qual seja, a prova da
incapacidade para o trabalho.

VOTO
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De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte autora verteu contribuições na qualidade de
contribuinte individual durante o período compreendido entre 01/12/2017 e 31/12/2018
(evento 5, outros 2, fl. 10), tendo requerido benefício por incapacidade junto à autarquia
federal em 27/05/2019, o qual foi indeferido por parecer contrário da perícia administrativa
(evento 1, carta de indeferimento 9, fl. 3).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
26/06/2020 foi de que a demandante é portadora de "Síndrome de Sobreposição de Lúpus
Eritematoso Sistêmico e Síndrome de Sjogren e Fibromialgia". Afirmou a perita que "a
periciada tem aptidão física para exercer sua função atual com o mesmo rendimento que
outros profissionais da mesma categoria. Apesar das queixas relatadas, não há subsídios
técnicos do ponto de vista reumatológico que justifiquem incapacidade laborativa. É possível
afirmar que a Síndrome de Sjogren e o Lúpus estão controlados, conforme se verifica em
anamnese, exame físico pericial, laudos médicos e receita médica. O Consenso Brasileiro do
tratamento de Fibromialgia orienta que esta doença não justifica o afastamento do trabalho."
(evento 41, perícia 1). 
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Constatou, ainda, a expert que "a autora está com a doença controlada desde agosto de 2019
(FLS 42, 108 e laudo da reumatologista, CRM-ES: 4741, datado de 03/03/20)" (evento 41,
perícia 1, quesito da autora nº 10).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante atual, verifico que esses não foram capazes de infirmar as conclusões
tecidas no laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos particulares são provas unilaterais,
ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo
conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa atual da segurada, há de prevalecer sobre
o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08 desta Turma Recursal, restando
pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo
aos elementos de prova carreados pela parte autora, vale dizer, diante de prova material
robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas
neste caso.

Convém ressaltar, ainda, que o médico-perito não avalia apenas a doença, mas sim a
incapacidade para o labor e/ou para demais atividades, visto que a existência da doença, por si
só, não significa impedimento ao trabalho. Nesse sentido, o laudo pericial foi conclusivo a
respeito da inexistência de incapacidade laborativa atual.

Sem embargo, tem-se que, conforme se observa do laudo judicial, a perita atestou que a
doença da demandante somente estava controlada a partir de agosto de 2019, e não à época do
requerimento administrativo (27/05/2019). Com efeito, da análise dos laudos particulares,
observa-se que aqueles datados em 28/11/2017, 03/04/2018 e 25/06/2019 descrevem quadro
clínico sintomático e atestam a existência de incapacidade laborativa (evento 1, laudo 11, fls.
4, 6 e 7).  

Diante do exposto, conclui-se que restou comprovada a existência de incapacidade
laboral durante o período de 27/05/2019 a 01/08/2019, de modo que a parte autora faz jus ao
pagamento do benefício referente a esse período. 

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9.099/2015 c/c art. 1º da lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o INSS a pagar à parte autora o benefício
de auxílio-doença com DIB em 27/05/2019 e DCB em 01/08/2019, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
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do código verificador 500000793392v15 e do código CRC 7c637f84. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023997-97.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: HERIKA SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ANDERSON MACOHIN (OAB ES017197)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar parcialmente
procedente o pedido e condenar o INSS a pagar à parte autora o benefício de auxílio-doença
com DIB em 27/05/2019 e DCB em 01/08/2019, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835099v2 e do código CRC 0ba6d94d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000949-75.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença
cessado em 10/10/2019, por ser o demandante portador de cegueira de um olho e visão
subnormal em outro.

Sentença (evento 35): julgou procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o
auxílio-doença NB 31/624.791.563-6 desde a cessação, em 10/10/2019, convertendo-o em
aposentadoria por invalidez com DIB em 25/5/2020.

Razões do recorrente - INSS (evento 40): requer a reforma da sentença para que seja julgada
improcedente a ação, ante a ausência de incapacidade por retorno voluntário ao
trabalho. Alternativamente, requer a anulação da sentença para que seja esclarecido se o autor
apresentava indícios de permanência no labor na data da perícia judicial, tal como observado
na perícia administrativa. Subsidiariamente, requer seja restabelecido o auxílio-doença com
encaminhamento do autor à perícia de elegibilidade para a reabilitação profissional nos
termos decididos no julgamento do Tema 177, sob a alegação de que a patologia do autor é
congênita, tendo ele trabalhado com dificuldades visuais por toda a vida, e que se trata de
segurado jovem, que já desenvolveu atividade laboral urbana e apresenta potencial de
reabilitação para outra profissão.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: trabalhador rural.

b) Idade atual: 29 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 6): 08/11/2019 - acuidade visual sem correção OD 20/400 OE 20/400,
acuidade visual com correção OD 20/400 OE 20/400. Biomicroscopia: OD fibrose
interpupilar, hiperemia conjuntival + secreção, OE catarata subcapsular posterior.
Diagnóstico: H54.1 - Cegueira em um olho e visão subnormal em outro. 
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A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do feito:

A perita nomeada pelo juízo, especialista em oftalmologia, diagnosticou acuidade visual com
correção menor que 20/400 em ambos os olhos: sem percepção luminosa no olho direito e
somente vultos no olho esquerdo (evento 24, quesito 4). Avaliou que o autor possui seclusão
pupilar e catarata total no olho direito com descolamento de retina, e cicatriz de coriorretinite
macular no olho esquerdo (quesito 4). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de lavrador (quesitos 6-7). Concluiu que há incapacidade definitiva para o
trabalho (quesito 13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito 16). (...)

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91 (...)

A perita examinou o autor em 25/5/2020 (evento 13) e estimou o início da incapacidade em
2011 (quesito 10). Na data da cessação do benefício, em 10/10/2019, o autor estava
incapacitado para  o trabalho.

O autor tem direito ao restabelecimento do auxílio-doença NB 31/624.791.563-6 desde a
cessação, em 10/10/2019, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o exame
pericial, em 25/5/2020.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
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permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor verteu contribuições previdenciárias na
qualidade de empregado das empresas FERTILIZANTES HERINGER S.A., onde atuou
como alimentador de linha de produção, e ROMEU SANTUZZI, como trabalhador
agropecuário em geral, nos períodos de 07/11/2011 a 02/04/2012 e de 03/11/2015 a
04/01/2016, respectivamente. Por fim, o autor recebeu benefício de auxílio-doença durante o
período compreendido entre 23/06/2016 e 10/10/2019 (evento 5, outros 4).

A conclusão da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
25/05/2020 foi de "paciente com acuidade visual com correção menor que 20/400 em ambos
os olhos (sem percepção luminosa em olho direito e somente vultos em olho esquerdo).
Portador de seclusão pupilar e catarata total em olho direito com descolamento de retina, e
cicatriz de coriorretinite macular em olho esquerdo."  Afirmou a expert que o autor possui
limitação visual importante, que lhe causa dificuldade para deambulação e execução de
tarefas. Por fim, a perita concluiu pela existência de incapacidade laboral definitiva e
descartou a possibilidade de reabilitação profissional (evento 24).

Acerca da reabilitação profissional, o art. 89 da Lei 8.213/91 dispõe que deve ser concedida
em caso de incapacidade definitiva para a função habitual:

Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao
beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de
deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados
para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

Da análise do laudo pericial, extrai-se que, embora a perita não tenha classificado a
incapacidade como total ou parcial, apenas definitiva, a expert afirmou, no quesito nº 16, que
o autor "não há como ser reabilitado", por haver "dificuldade  visual para deambulação e
execução de tarefas" (quesito nº 8), de modo que se pode inferir pela constatação de
incapacidade total e permanente, a qual enseja a concessão do benefício de aposentadoria por
invalidez.

Quanto à alegação de haver o INSS constatado indícios de exercício laboral, quando da
análise administrativa da elegibilidade do autor para a reabilitação profissional ordenada nos
autos do processo de n. 0010947-10.2017.4.02.5050, assevero que tal argumentação não

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 491



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 173/260

5000949-75.2020.4.02.5001 500000773472 .V18 JESX51460© JES7058

possui o condão de afastar a conclusão da perícia judicial, forjada sob contraditório, no
sentido de que o autor possui incapacidade laboral  de tamanha gravidade que está
impossibilitado de participar de processo de reabilitação (quesito nº 16) e, inclusive, depende
de assistência permanente de terceiros (quesito nº 17). Ademais, eventual constatação
de indícios de exercício laboral na data da perícia judicial, isso é, durante período em que
estava incapaz e desemparado pela previdência, decorreria da necessidade de sobrevivência
do autor, não constituindo óbice à concessão do benefício. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHO
EXERCIDO NO PERÍODO EM QUE RECONHECIDO INCAPACIDADE LABORAL PELA
PERÍCIA MÉDICA. DIREITO AO BENEFÍCIO DESDE O INCORRETO CANCELAMENTO
PELO INSS. 1. Embora não se possa receber, concomitantemente, salário e benefício,
o trabalho exercido pelo segurado no período em que estava incapaz decorre da necessidade
de sobrevivência, com inegável sacrifício da saúde do obreiro e possibilidade de agravamento
do estado mórbido. 2. O benefício por incapacidade deve ser concedido desde o indevido
cancelamento, sob pena de o Judiciário recompensar a falta de eficiência do INSS na hipótese
dos autos, pois, inegavelmente, o benefício foi negado erroneamente pela perícia médica da
Autarquia. 3. Incidente conhecido e provido. (TNU PEdilef 200872520041361)

Diante do exposto, faz-se forçosa a manutenção da condenação do INSS ao pagamento dos
benefícios deferidos pelo juízo sentenciante, não tendo o Recorrente apresentado razões que
justifiquem a reforma da r. decisão.

INSS isento de custas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 1º da
Lei 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000773472v18 e do código CRC aab89547. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000949-75.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: HIGOR SOUZA PORFIRIO (OAB ES022444)
ADVOGADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO (OAB ES006985)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835107v2 e do código CRC 13815afc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002991-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA MOCA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença
cessado em 08/10/2019, e/ou a concessão de aposentadoria por invalidez, por ser o
demandante portador de escondiloartrose lombar severa, lombociatalgia crônica com hérnia
e desvio do eixo vertebral lombar a direita.

Sentença (evento 53): julgou improcedente a ação com base na perícia médica judicial que
atestou a inexistência de incapacidade laborativa.

Razões do recorrente – autor (evento 58): requer a reforma da sentença a fim de que seja
concedida a pleiteada aposentadoria por invalidez, ou o restabelecimento do auxílio-doença e
o encaminhamento ao processo de reabilitação profissional, sob a alegação de que o juiz não
está adstrito ao laudo pericial e de que restou demonstrada a incapacidade nos autos. Aduz
que a aferição da invalidez não se resume à comprovação de ordem médica, devendo ser
levando em conta a possibilidade de o segurado manter sua subsistência. Alternativamente,
requer a anulação da sentença proferida e a determinação de nova perícia médica, por médico
especialista. Sustenta que o laudo produzido nos autos é idêntico ao do processo n. 5002398-
96.2019.4.02.5003. 

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: pintor automotivo.

b) Idade atual: 41 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 6, fl. 1): 11/06/2018 - laudo médico atestando que o paciente encontra-se
com dificuldades de exercer trabalhos laborais, pois apresenta espondiloartrose lombar severa,
abaulamento discal difuso, com protusão e ruptura de fibras e redução da amplitude dos
forames em L1, L3, L4, L5, S1.
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*(Evento 1, laudo 6, fl. 2): (sem data) - laudo fisioterapêutico atestando que o paciente com
diagnóstico médico de lombociatalgia, apresentando dores na lombar que irradia para o
membro inferior direito. Ao exame físico, paciente relata dor para flexão e extensão da
coluna. Na ressonância magnética foi diagnosticado espondiloartrose lombar, abaulamentos
discais, desvio de eixo vertebral lombar para direita.

*(Evento 1, laudo 6, fl. 3): 25/03/2019 - laudo fisioterapêutico atestando que o paciente teve
melhora gradual no quadro álgico e de flexibilidade. Entretanto quando faz algum esforço ou
permanece muito tempo em uma posição ocorre a exacerbação da dor e restrição funcional da
coluna.

*(Evento 1, laudo 6, fl. 4): 07/10/2019 laudo médico atestando que o paciente é portador de
lombalgia crônica com agudizações álgicas. RM lombar com discopatia, abaulamentos discais
e radiculopatia. Prescreve tratamento medicamentoso, repouso, sessões de pilates e
encaminho a perícia médica para avaliar capacidade laborativa.

*(Evento 49, laudo 2, fl. 1): 01/07/2020 - laudo médico atestando que o paciente apresenta
dificuldades de exercer trabalhos laborais, pois possui espondiloartrose lombar severa,
escoliose lombar de curvatura direita, inversão da lordose cervical de natureza antálgica,
osteoartrose cérvico lombar, abaulamento discal difuso, com protusão e ruptura de fibra,
abaulamento discal e retrolistese de L4 e L5).

*(Evento 49, laudo 2, fls. 2-3): 21/05/2020 - laudo médico atestando dores lombares com
irradiação para membros inferiores em especial à esquerda, com dor para flexão, extensão ou
rotação do tronco. RM: lesões discais e abaulamento discal. Paciente não tem condições para
o trabalho (pintura industrial e automotiva). Necessita fisioterapia e afastamento de atividades
laborais por tempo indeterminado.

*(Evento 49, laudo 2, fl. 4): 12/03/2020 - RM da coluna lombar atestando espondiloartrose
lombar, retrolistese de L4 sobre L5,  alterações degenerativas discogênicas e abaulamentos
discais.

*(Evento 49, laudo 2, fl. 6): 07/05/2020 - laudo fisioterapêutico atestando limitação de flexo-
extensão da coluna apresentando dor ao movimento, força diminuída para extensão e flexão
de quadril, hipoestesia em MMII, lasegue positivo, dor a palpação em toda lombar.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 43, diagnosticou
quadro de artrose leve em região lombar, afirmando o perito que "o autor apresenta quadro de
artrose em coluna lombar. Quadro este decorrente de processos degenerativos e que são
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comuns com a idade. Tratamento clínico com reforço muscular, exercícios auxiliam na
melhora clínica" e "não há incapacidade laboral".

Verifico, assim, que a parte demandante não comprovou a existência de incapacidade que
autorize a concessão do benefício.

Consequentemente, inexistindo quadro de incapacidade para o trabalho, conclui-se que a
parte autora não se desincumbiu de seu ônus processual, não fazendo jus a quaisquer dos
benefícios por incapacidade pleiteados, importando registrar que a perícia médica judicial,
submetida ao contraditório e à ampla defesa, foi realizada por profissional imparcialmente
nomeado por este Juízo, sobressaindo suas conclusões em relação a documentos particulares
juntados aos autos pelas partes.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Compulsados os autos, verifica-se que o autor esteve em gozo de auxílio-doença durante o
período compreendido entre 13/06/2018 e 08/10/2019 (evento 1, extrato 7, fl. 6).
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Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, inicialmente esclareço ser absolutamente
aceitável que, diante da impossibilidade de se encontrar profissionais que sejam especialistas
em todas as matérias deduzidas em juízo (habilitados nesta Justiça Federal), o magistrado,
zelando pela celeridade do procedimento, nomeie profissionais que sejam capazes, por sua
formação, de extrair as conclusões necessárias para a resolução da lide.

No mais, verifica-se que o médico perito do juízo possui aptidão e conhecimento técnico para
avaliar o autor, tendo respondido de forma fundamentada os quesitos elaborados, convindo
anotar que o laudo pericial foi elaborado também com fundamento em exame clínico, história
clinica, anamnese e análise dos documentos médicos apresentados, constituindo documento
hábil e válido para verificação da incapacidade. A propósito, quanto à realização de nova
perícia por médico especialista, a TNU firmou entendimento no sentido de que "só é
necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de
doença rara". Não é o caso dos autos. (Precedentes da TNU: PEDILEF 200872510048413,
200872510018627, 200872510031462).

Quanto à alegação de necessidade de realização de novo exame pericial, registro que,
conforme estabelece o art. 480 do CPC/2015, “O juiz determinará, de ofício ou a
requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver
suficientemente esclarecida”, o que não é o caso dos autos, uma vez que o laudo pericial
apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro clinico do segurado. 

Para que a sentença seja anulada sob essa alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade da nova diligência para apreciação da questão da incapacidade, em observância
ao princípio da celeridade processual, o que, repita-se, não é o caso dos autos, tendo em vista
que a prova produzida se encontra suficientemente fundamentada para o convencimento do
juízo. O mero inconformismo da parte com o resultado do exame não deve ser confundido
com causa para anulação da prova pericial.

Nesses termos, observo que as conclusões da perita se deram com base em exame físico
realizado e na análise de documentação médica constante dos autos, constituindo, certamente,
documento hábil e válido para verificação da incapacidade laborativa da parte.

No mérito, a conclusão do profissional médico designado pelo Juízo para a perícia realizada
em 25/06/2020 foi de que "o autor apresenta quadro de artrose leve em regiao lombar CID
M54", tratando-se de "lesão de coluna compatível com idade e de caráter degenerativo
comum a todos. (artrose)". Assim, concluiu o expert que não há incapacidade laboral (evento
43, laudo 1).

Quanto aos laudos particulares juntados pela parte autora com a finalidade de comprovar o
estado incapacitante (evento 1, laudo 6 c/c evento 49, laudo 2), verifico que esses não foram
capazes de infirmar as conclusões tecidas no laudo pericial, convindo ressaltar que os laudos
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particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é,
em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do(a)
segurado(a), há de prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 08
desta Turma Recursal, restando pacífico o entendimento de que somente na via da
excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte
autora, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha
no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000759534v9 e do código CRC 15f2b905. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002991-28.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA MOCA (AUTOR)
ADVOGADO: KELIO ALMEIDA NEVES (OAB ES017112)
ADVOGADO: GEANE LIMA ARTHUR COSTA (OAB ES030699)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835109v2 e do código CRC 4881ece6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017819-35.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANDRE CARLOS DA VITORIA SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício de auxílio-doença desde a DER
(29/07/2019), por ser o autor dependente químico viciado em álcool, maconha, tabaco,
cocaína e crack.

Sentença (evento 37): julgou improcedente a ação com base na perícia médica judicial que
atestou inexistência de incapacidade laborativa.

Razões do recorrente – autor (evento 42): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício pleiteado ou, subsidiariamente, a anulação da r. decisão, sob a alegação
de que o laudo pericial se fez contraditório ao reconhecer a existência da dependência química
e da necessidade de internação, mas afirmar que não há incapacidade.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: pintor.

b) Idade atual: 41 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares: 

*(Evento 1, laudo 4): 24/07/2019 - paciente apresenta quadro de transtorno mental e
comportamental devido ao uso de substâncias psicoativas. Encontra-se internado desde
09/06/2019 em clínica terapêutica para tratamento de dependência clínica. Permanece
apresentando ansiedade, depressão e insônia. Deverá permanecer afastado de suas atividades
habituais e trabalhistas para a participar do programa de internação voluntária de seis meses
para completar o tratamento.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

In casu, em perícia realizada em 17.03.2020 (evento 23), a perita nomeada pelo Juízo,
médica psiquiatra, confirmou "Dependência química (crack)" (quesito 2). 
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Asseverou a perita que não foram detectados sintomas psiquiátricos incapacitantes ao tempo
do exame pericial (quesito 3). (...)

Desta forma, não tendo sido constatada a incapacidade laboral alegada na peça de ingresso,
inviável a concessão do benefício postulado, nada restando ao Juízo senão afastar a pretensão
autoral.

VOTO

De início, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da Lei
nº 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por mais
de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% do salário de benefício, nunca inferior ao salário
mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei nº 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei nº 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei nº 8.212/1991).

Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

Neste ponto, convém enfatizar: o que dá ensejo ao benefício pleiteado não é a existência de
doença, mas sim de incapacidade. Isso é, não importa ao acolhimento do pedido formulado se
o segurado está (apenas) doente, sendo necessário que a moléstia impossibilite a realização de
sua atividade profissional.
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Compulsados os autos, verifica-se que o autor requereu, junto à autarquia federal, benefício
previdenciário por incapacidade em 25/06/2019, tendo esse sido indeferido em 29/07/2019,
por parecer contrário da perícia administrativa (evento 6, anexo 1).

As conclusões da profissional médica designada pelo Juízo para a perícia realizada em
17/03/2020 foi de que o demandante é portador de "dependência química (crack)" e de que
"não há incapacidade psiquiátrica atual." (evento 23, perícia 1).

A despeito dessa assertiva acerca da ausência de incapacidade, vê-se do exame judicial que,
além de reconhecer a existência da dependência química, a perita afirmou que o autor
"Encontra-se atualmente internado, desde 29/05/2019, em clínica de reabilitação para
dependentes químicos. Deve manter-se internado até obter alta médica da
instituição." (evento 23, perícia 1, quesito 6 do juízo).

É dizer, segundo o laudo judicial - na mesma linha do que constou do laudo particular
apresentado pelo segurado (evento 1, laudo 4) -, o autor está internado para tratamento desde
a DER e deve se manter internado para completar o tratamento, pelo que, obviamente, está
impossibilitado de exercer suas atividades em razão da moléstia reconhecida, razão pela qual
se faz devido o benefício pleiteado. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE DO AUTOR DURANTE O
PERÍODO EM QUE ESTEVE INTERNADO PARA TRATAMENTO. BENEFÍCIO DEVIDO A
PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. - Qualidade de segurado e cumprimento da carência demonstrados. - Apesar de o
perito judicial haver constatado a aptidão do demandante, consta dos autos documento que
comprova sua internação para tratamento de dependência química no período de 23/03/2013
a 05/12/2013. - Auxílio-doença devido desde o requerimento administrativo (06/08/2013) até
05/12/2013. (...) (TRF3. Oitava Turma. Apelação Cível 0021809-07.2017.4.03.9999. Relator
Desembargador Federal David Dantas. e-DJF3 DATA:05/03/2018)

Quanto à data de cessação do benefício (DCB), diante do entendimento firmado pela TNU em
feito representativo de controvérsia (Tema n. 164/TNU) e da regra prevista pelo art. 60, § 9º,
da Lei n. 8.213/1991, incluído pela Lei n. 13.457/2017, ("Na ausência de fixação do prazo de
que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado
da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a
sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62
desta Lei."), fixo a DCB do auxílio-doença ora deferido em 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da data da efetiva implantação.

O autor deve ficar ciente de que, caso se considere incapacitado para o trabalho na época da
DCB, poderá, dentro dos 15 (quinze) dias que antecederem a data de cessação, requerer a
prorrogação do benefício.
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Ademais, ante o reconhecimento do direito por este Órgão Colegiado, o caráter alimentar da
parcela pretendida e a inexistência de recurso com efeito suspensivo, faz jus a parte à
antecipação dos efeitos da tutela postulada em sua petição inicial, a fim de que o benefício ora
deferido seja implantado, no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
n. 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Voto por CONHECER DO RECURSO para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de
condenar o INSS à implantação de auxílio-doença em favor do autor, no prazo de 30 (trinta)
dias úteis, o qual deverá ser mantido, no mínimo, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da efetiva implantação, devendo ser pago, em cumprimento de sentença, o montante
retroativo a 29/07/2019, nos termos da fundamentação supra. A aplicação dos juros de mora
desde a citação será consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009, bem como
correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000765283v16 e do código CRC 6d6e0012. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017819-35.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ANDRE CARLOS DA VITORIA SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ELAYNY CÁSSIA DE MOURA (OAB MG043246)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO para DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar o INSS à implantação de
auxílio-doença em favor do autor, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, o qual deverá ser
mantido, no mínimo, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da efetiva implantação,
devendo ser pago, em cumprimento de sentença, o montante retroativo a 29/07/2019, nos
termos da fundamentação supra. A aplicação dos juros de mora desde a citação será
consoante índices previstos no art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009, bem como correção monetária
desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835139v2 e do código CRC 594bdd4c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002027-60.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VICENTE ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

RELATÓRIO

Sumário: trato de ação visando ao restabelecimento do auxílio-doença percebido pelo autor,
desde 26.4.2012 até 25.6.2018 (data de cessação do benefício - DCB), por ser o demandante
portador de fratura traumática na coluna vertebral, resultando em redução e desvio de
vértebra, artrodese com hastes e parafusos metálicos e enfisema subcutâneo posterior
associado.

Sentença (EVENTO 47): julgou improcedente o pedido, com base na perícia judicial
conclusiva acerca da inexistência de incapacidade do autor para o exercício da função de
chaveiro, para a qual foi reabilitado.

Razões do recorrente – autor (EVENTO 52): sustenta que subsiste incapacidade mesmo para
a atividade para a qual foi reabilitado (chaveiro). Argumenta que possui baixa escolaridade,
idade avançada, sempre laborou em atividade braçal e não pode exercer função que exija
esforço, sob pena de agravamento da patologia, pelo que se faz inviável sua reabilitação.
Afirma que "O tempo da incapacidade, a faixa etária e o nível de escolaridade à época da
reabilitação eram desfavoráveis ao Autor." Requer, ao fim, a concessão de auxílio-doença até
que seja realizada a reabilitação efetiva.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: soldador (reabilitado como chaveiro);

b) Idade atual: 42 anos;

c) Escolaridade: ensino fundamental incompleto;

A sentença julgou improcedente o pedido com base na seguinte fundamentação, naquilo que
interessa ao julgamento do recurso:

O laudo pericial produzido por médico ortopedista, apresentado no evento 15, aponta no
sentido de que a parte autora apresenta sequela de traumatismo em membro inferior direito e
lombalgia, devido artrodese. Concluiu que há incapacidade laborativa parcial (incluso a sua
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atividade habitual de soldador) e definitiva. Afirmou que o autor pode ser reabilitado para
atividades que não demandem grandes esforços físicos, deambular ou posição ortostática por
longos períodos e subir ou descer escadas.

O autor recebeu benefício de auxílio-doença no período de 26/04/2012 a 25/06/2018 e foi
reabilitado para a função de chaveiro, atividade compatível com sua limitação (evento 20). O
autor possui 41 anos de idade e nível de escolaridade compatível com a rebilitação
profissional, motivo pelo qual entendo que o autor não faz mais jus ao benefício por
incapacidade.

Assim, embora não se desconheça as enfermidades da parte Autora, o fato de o segurado
possuir alguma doença não redunda inevitavelmente em sua incapacidade laboral, tratando-
se, antes, de coisas diversas. Neste ponto, ressalve-se que o segurado somente terá direito ao
benefício por incapacidade se a doença de que é portador lhe causar uma limitação tal que
impeça o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer outra, o que não é o caso.

Acrescente-se, ainda, que nem mesmo os laudos particulares que acompanharam a exordial
foram capazes de infirmar as conclusões apresentadas durante a realização da perícia
judicial.

VOTO

Inicialmente, registre-se que o auxílio-doença se encontra disciplinado a partir do art. 59, da
Lei n. 8.213/1991, é concedido, em tese, por motivo de incapacidade laboral provisória, por
mais de quinze dias. Seu valor corresponde a 91% (noventa e um por cento) do salário de
benefício, nunca inferior ao salário mínimo, nos termos do art. 201, § 2º, da Constituição da
República.

A doutrina tem a seguinte compreensão sobre a matéria:

O auxílio-doença presume a incapacidade e a suscetibilidade de recuperação. É, assim,
benefício concedido em caráter provisório, enquanto não há conclusão definida sobre as
conseqüências da lesão sofrida. O beneficiário será submetido a tratamento médico e a
processo de reabilitação profissional, devendo comparecer periodicamente à perícia médica
(prazo não superior a dois anos), a quem caberá avaliar a situação. (Marcelo Leonardo
Tavares; in Direito Previdenciário, 2ª ed., ed. Lumen Juris, Rio, 2000, pg.86).

A aposentadoria por invalidez (art. 42 a 47, da Lei n. 8.213/1991) é benefício previsto para os
casos de incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, sendo pago no percentual
de 100% (cem por cento) do salário de benefício. Ademais, seus segurados, da mesma forma
que os beneficiários em gozo de auxílio-doença, estão obrigados, em que pese o caráter
permanente, a submeter-se a perícias periódicas de reavaliação da situação clínica,
permitindo-se ao INSS o cancelamento da aposentadoria se houver recuperação (arts. 101 e
47, da Lei n. 8.213/1991 c/c art. 70, da Lei n. 8.212/1991).
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Ambos os benefícios exigem para a sua concessão a qualidade de segurado e o cumprimento
do período de carência exigido em lei, diferenciando-se entre si pela permanência ou
temporariedade da incapacidade, quando se dará ensejo àquele ou a este benefício,
respectivamente.

No caso dos autos, verifica-se que o autor esteve assistido por auxílio-doença no período
de 26.4.2012 a 25.6.2018 e foi reabilitado para a função de chaveiro, atividade que o INSS
considerou compatível com suas limitações (EVENTO 20, Outros 2, fls. 15 e 34).

Na perícia médica realizada nos autos em 4.4.2019 (EVENTO 15), o perito do juízo informou
que o autor "Apresenta sequela de traumatismo em membro inferior direito e lombalgia,
devido artrodese. CID T93 e M54.5.", possui incapacidade parcial e definitiva que remonta a
abril de 2012, a qual o impossibilita de exercer sua função habitual de soldador. Na
oportunidade, o expert informou que o periciado "Pode ser reabilitado para atividades que
não demandem grandes esforços físicos, deambular ou posição ortostática por longos
períodos e subir ou descer escadas."

Ressalto que todos os exames e laudos anexados aos autos pelo autor (EVENTO 6, Laudo 4)
são relativos ao período no qual a parte esteve assistido pela respectiva parcela previdenciária,
pelo que não constituem elementos hábeis a refutar as conclusões da perícia judicial, forjada
sob o manto do contraditório.

Nesses termos, concluo, no mesmo sentido do juízo sentenciante, que não restou demonstrada
a incapacidade da parte para o exercício da função de chaveiro, para a qual já foi reabilitado
pelo INSS, após perceber auxílio-doença por mais de seis anos.

Na oportunidade, ressalto que a análise das condições pessoais da parte, tais como idade,
escolaridade e experiência profissional, a teor do que dispõe o Enunciado n. 47 da súmula da
jurisprudência da TNU ("Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz
deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de
aposentadoria por invalidez."), tem por objetivo avaliar, justamente, a (im)possibilidade
fática da efetivação da reabilitação no caso concreto, quando constatada a incapacidade para o
exercício do labor habitual, à luz das demais circunstâncias da vida do segurado. É dizer,
referida avaliação não tem lugar quando o segurado já foi efetivamente reabilitado pela
Autarquia Previdenciária para outra função.

Ainda que assim não fosse, neste específico caso concreto, tem-se que o autor ainda é
significativamente jovem (42 anos), pelo que não haveria como se descartar, de plano, a
possibilidade de reabilitação (se fosse o caso).
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Por fim, assinalo que não cabe a este juízo, nesta via, apreciar o mérito do procedimento de
reabilitação profissional levado a cabo pelo INSS, julgando-o com base em eventual sucesso
ou insucesso posterior na busca por colocação profissional, convindo a este Relator apreciar,
tão somente, se subsiste incapacidade da parte para exercer a atividade para a qual foi
reabilitado o que, no caso dos autos, não foi verificado.

Desse modo, a manutenção da sentença recorrida perfaz medida que se impõe.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo
CPC, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000774634v14 e do código CRC b24db5ee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002027-60.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: VICENTE ROSA GONCALVES (REQUERENTE)
ADVOGADO: DAIANNY STORCH LOURENÇO MOREIRA (OAB ES028103)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835141v2 e do código CRC 4ab4e839. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005000-32.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: THAMIRIS DOS PASSOS DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que
julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade por falta da
qualidade de segurada. Em suas razões, alega que sofre de sequelas de traumatismos
intracranianos, fratura da abóbada do crânio e múltiplas fraturas com fixação de placa e
parafusos, quadro que a incapacita totalmente para o exercício de atividades laborativas.
Quanto à falta da qualidade de segurada, afirma que o período de graça de 12 meses seguintes
à cessação das contribuições deveria ter sido prorrogado por mais 12 meses porque ela se
encontrava em situação de desemprego involuntário. Argumenta que, em período que
antecedeu o acidente, realizou faxinas, mas de modo eventual, apenas para garantir a sua
subsistência, quando havia necessidade. Defende que esse contexto (realização de faxinas
esporádicas) não descaracteriza a sua situação de desemprego, mas o confirma, porque
precisava sobreviver. Aduz, ainda, que, em caso de reconhecimento da qualidade de segurada,
a sentença seja anulada porque não houve produção de prova pericial para verificar a sua
incapacidade laborativa.

2. O INSS apresentou contrarrazões pedindo o desprovimento do recurso da
autora.

VOTO

3. O art. 15, II, da Lei n. 8.213/1991 prevê que o segurado mantém a qualidade
de segurado até 12 meses após a cessação das contribuições. O § 2º do art. 15 da Lei n.
8.213/1991 estabelece que esse prazo de 12 meses será prorrogado por 12 meses, no caso de
desemprego comprovado.

4. De acordo com o documento juntado no evento 7, OUT3, o último vínculo de
emprego da autora se estendeu de 15.05.2017 a 01.11.2017.

5. O art. 15, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, dispõe que a perda da qualidade de
segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da
Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente
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posterior ao do final dos prazos fixados no art. 15 da Lei n. 8.213/1991. Assim, o período de
graça de 12 meses após a cessação das contribuições, findou-se em 15.01.2019. A perícia
médica administrativa reconheceu a incapacidade da autora para suas atividades habituais e
fixou a data de início da incapacidade no momento do acidente de trânsito que a acometeu
(evento 7, OUT2), ocorrido em 12.01.2020, data em que a autora não ostentava mais a
qualidade de segurada.

6. Contudo, a autora defende que estava desempregada e que, por isso, fazia jus
à prorrogação, por 12 meses, do período de graça que terminou em 15.01.2019, o que o
estenderia até 15.01.2020. Dessa forma, na data da incapacidade (12.01.2020), ainda manteria
a qualidade de segurada.

7. Considerando a inexistência de vínculo de emprego e de exercício de
atividade laborativa formais, designou-se audiência de instrução com o objetivo de produzir
prova da situação de desemprego (STJ, Pet. n. 7115).

8. Em depoimento pessoal, a autora declarou que, entre seu último vínculo de
emprego e o acidente, fazia faxinas; que sua mãe é empregada doméstica e conseguia faxinas
para ela; que as faxinas não tinham dia certo e ocorriam de acordo com a necessidade dos
contratantes; e que fez a última faxina em dezembro de 2018, um mês antes do acidente.

8.1. Foram ouvidas três testemunhas. As duas primeiras, embora tenham
afirmado que a autora estava desempregada antes do acidente, quando tiveram suas
afirmações contrastadas com a da autora, que havia declarado ter feito faxinas, disseram que
nada sabiam sobre esse fato. A terceira testemunha declarou que não sabia dizer se a autora
fazia faxina.

8.2. Um fato que merece destaque - e que foi evidenciado nos depoimentos - é
que nenhuma testemunha morava perto o suficiente ou tinha contato com a autora a ponto de
conhecer a sua rotina. Eram moradoras do mesmo bairro e a ocasião em que mais se
encontravam era nos cultos religiosos. Ressalte-se, também, que, na perícia médica
administrativa, a autora afirmou que trabalhava como faxineira (evento 1, LAUDO8).

8.3. Sendo assim, não restou provada a situação de desemprego. Ao contrário,
ficou demonstrado que a autora trabalhava como faxineira na época do acidente,
circunstância que exigia a sua inscrição no RGPS como contribuinte individual e o
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias para manter a qualidade de
segurada.

9. Dessa forma, como a autora não ostentava a qualidade de segurada na data da
incapacidade, não fazia jus ao benefício pleiteado, devendo a sentença ser mantida, pelos
fundamentos ora expostos.
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10. Por fim, não se vislumbra nulidade na falta de designação de perícia médica
judicial para fixação da DII porque existem nos autos não só laudo médico particular (evento
1, LAUDO7, fl. 01) como também perícia oficial do INSS (evento 1, LAUDO8, fl. 01) dos
quais se pode depreender a incapacidade em 12.01.2020, fato que, aliás, se mostra até mesmo
dotado de certa evidência, considerando a magnitude do acidente (colisão de carro com
caminhão) e a gravidade das lesões (fratura de crânio, face e úmero).

11. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei
n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da
gratuidade da justiça deferida nos autos.

12. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso da autora.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000794258v5 e do código CRC 1c2b962d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005000-32.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: THAMIRIS DOS PASSOS DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835171v2 e do código CRC 959afeef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000178-34.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença que o
condenou a conceder o benefício de auxílio-doença à autora desde 17.10.2016, e convertê-lo
em aposentadoria por invalidez a partir de 28.06.2019. Em suas razões, alega que a
incapacidade da autora existia desde a infância, de forma que preexistia ao seu ingresso no
RGPS. Além disso, afirma que a autora não comprovou sua qualidade de segurada especial
nem o exercício de atividade rural em regime de economia familiar pelo período mínimo de
12 meses.

2. A autora, em suas contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do recurso do
INSS por falta de dialeticidade recursal. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

VOTO

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
porque a simples leitura das razões recursais evidencia que o recorrente impugnou os
fundamentos da sentença relativos à caracterização da incapacidade e à verificação da
qualidade de segurada especial da autora, não havendo que se falar em ofensa ao inciso III do
art. 932 do CPC.  

4. A sentença julgou o pedido procedente nos seguintes termos:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença, desde 17/10/2016.

A autora alegou ser segurada especial. O segurado especial tem direito ao auxílio-doença
mesmo sem recolher contribuições, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda
que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número
de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91).

Para o auxílio-doença, o período de carência é de doze contribuições mensais, conforme art.
24 da Lei nº 8.213/91. Logo, a autora precisa comprovar exercício de atividade rural em
regime de economia familiar durante doze meses no período imediatamente anterior ao
requerimento.
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O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/616.174.518-0, formulado em
17/10/2016, foi indeferido porque a perícia médica do INSS não constatou incapacidade para
o trabalho (Evento 1, INDEFERIMENTO8).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou deficiência
física por sequela de poliomielite no membro inferior esquerdo e epilepsia desde a infância 
(Evento 30, quesito 2). Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade
habitual de lavradora (quesitos 6-7). Atestou limitação para carregar peso e andar muito
(quesito 8). Concluiu que há incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13). Descartou a
viabilidade de reabilitação profissional (quesito 16).

A perita examinou a autora em 28/6/2019 (Evento 21) e estimou o início da incapacidade
"desde os 5 anos" (quesito 10).

O INSS alegou "Com efeito, observe-se que a autora ingressou no RGPS em 22/09/1975
(REBIZZI S A GRAFICA E EDITORA) enquanto que a perícia atestou incapacidade desde os
5 anos de idade (completados em 1965) tendo em vista que foi constatado que a autora foi
diagnosticada com "Deficiência física por sequela de poliomielite aos 5 anos de idade em
membro inferior esquerdo, epilepsia desde a infância". (evento 37, PET1).

O laudo da perícia médica administrativa, em 16/11/2016, relatou que a autora foi vítima de
paralisia infantil aos cinco anos de idade com hipotrofia e encurtamento no membro inferior
esquerdo, motivo pelo qual faz uso de palmilha. Negou a incapacidade da autora para o
trabalho (evento 34, OUT1).

A autora manteve vínculos empregatícios nos períodos de 1991, 1993-1994, 1997-1998, 2008,
2010-2011, e contribuiu para a Previdência Social na qualidade de contribuinte individual
vinculado à pessoa jurídica em 2014 e 2015 (evento 34, OUT1). 

A autora alegou que sua incapacidade decorreu do agravamento da doença (evento 40).

Em laudo complementar, a perita o juízo respondeu (Evento 46):

1) Em que se baseou para estimar a data do início da incapacidade quando a autora tinha
cinco anos de idade, considerando que a data do início da doença não se confunde com a data
do início da incapacidade: 

R: Para o tipo de trabalho que a autora relatou atuar na lavoura e as limitações funcionais
que apresenta, assim como os laudos e exames apresentados entendo que a incapacidade
decorre da sequela da poliomielite e não só de seu agravamento.  

2) É possível que a incapacidade para o trabalho tenha decorrido do agravamento da doença?
Nesse caso, a partir de quando surgiu a incapacidade para o trabalho? 

R: No caso em questão de acordo com o relato de atuação na lavoura (tenho que em basear no
relato visto que a atuação na lavoura é muito ampla, englobando múltiplas atividades) a
incapacidade decorre da sequela, instalada aos 5 anos de idade e não somente de seu
agravamento.
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A autora impugnou o laudo complementar. Alegou que "sua situação se agravou, surgindo
então sérios problemas na coluna e nos rins, aos quais somados às debilidades nos membros
inferiores, resultou-se em incapacidade total e irreversível" (Evento 47). 

O contrato de comodato datado de 18/6/2007 relata início em 23/5/2007 e término em
23/5/2020 ( Evento 1, CONTR10).

Foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, para comprovar se autora
exerceu atividade rural em regime de economia familiar no período anterior ao início da
incapacidade. Eis o teor dos depoimentos:

1ª testemunha – José Fernandes da Silveira

É conhecido da autora; conhece a autora há mais ou menos dez anos; quando a conheceu, a
autora morava em Centenário, fica no município de Brejetuba; também morava lá; a autora
morava na terra do seu pai Almiro; o pai da autora trabalhava com café; confirma que a
lavoura era do pai da autora mesmo; confirma que a autora trabalhou nessa lavoura; viu a
autora trabalhar há uns dez anos, passava todos os dias lá e a via trabalhando, desde quando
a conheceu; hoje a autora está com problemas e não está trabalhando de uns três anos para
cá; a autora tem problema na perna e coluna; viu a autora trabalhando na roça há uns sete
anos;  depois disso por causa do problema na perna não tinha condições de trabalhar; não viu
a autora trabalhar com outra coisa, só lá mesmo; o nome do sítio é “Claudionor?”; tem que
passar no córrego para ir ao seu sítio e por isso via a autora trabalhando; de seu terreno via a
autora trabalhando; o nome do terreno da autora é Centenário, fica na zona rural de
Brejetuba; a autora trabalhou pela última vez há sete anos, trabalhava no sítio dela lá; isso foi
depois que ela machucou a perna, depois ela trabalhou e não tinha problema, tinha problema,
mas continuava trabalhando, agora que de três anos para cá que não aguenta trabalhar mais;
agora a autora não aguenta trabalhar; a autora trabalhava na roça com o pai; há sete anos a
autora trabalhava e de três anos para cá não trabalha por causa do problema, não tem
condições; confirma que isso tem três anos. 

2ª testemunha – João Andrade de Amorim

Quando conheceu a autora, ela morava no sítio do pai dela; o sítio do pai da autora fica em
Córrego Centenário; conhece a autora desde bem novo; também mora em Córrego
Centenário, morou toda a vida lá; a autora também mora toda a vida lá, pois na verdade o pai
dela já morava lá antes, estava bem grande quando passou a conhecê-los, então desde quando
conheceu o pai da autora também a conheceu; confirma ter conhecido o pai da autora, se
chamava Almiro Quirino de Oliveira; o pai da autora trabalhava com lavoura; era lavoura de
café; confirma que o pai da autora trabalhou a vida inteira com lavoura de café; o pai da
autora se aposentou pela roça; confirma que a esposa do pai da autora também trabalhava na
roça; confirma que a autora sempre trabalhou com o pai na roça; não lembra se a autora saiu
para tentar fazer outra coisa, se saiu não sabe, pois a conheceu sempre lá, passava na estrada
e via lá; o terreno onde trabalhava e o da autora não eram tão próximos, o terreno da família
da autora é mais embaixo e o terreno dele é mais pra cima; essa distância deve dar uns 3 km;
sempre que ia ao São Jorge tinha que passar na estrada e esse terreno da família da autora
era dentro dessa estrada, o terreno deles é um lado e do outro, pois a estrada é dentro do
terreno; agora o São Jorge tem frequência de ir lá, mas na época era bem devastado; confirma
morar lá até hoje, a autora também mora lá ainda no mesmo lugar; a autora tem esse
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problema de saúde, que dá para ver, diz o pai dela que primeiro ela deu paralisia, agora de
uns três anos para cá a autora vem piorando; a autora deu paralisia nova; mesmo com isso a
autora conseguia trabalhar; agora a autora não consegue trabalhar mais, pois a situação está
piorando; parece que o quadril da autora piorou, problema de coluna; a autora parou de
trabalhar há mais ou menos três anos; não lembra a última vez que viu a autora trabalhar,
mas lembra que ela estava na lavoura; confirma que a autora parou e não faz mais nada; se
no sítio que a autora trabalhava com os pais tinha empregados, ele não sabe. 

3ª testemunha – João Dias de Carvalho

Mora próximo da autora; mora em São Domingos e a autora mora no Córrego Centenário; dá
uns 12 km de distância; nasceu em São Domingos; quando conheceu a autora há muito tempo,
ela trabalhava para o pai, tinham terreno e tem o terreno até hoje; toda a vida a autora
trabalhou na roça; a estrada passa no terreno da família da autora; a estrada é para ir ao
patrimônio de São Jorge; vão muito lá a São Jorge; quando precisam de uma farmácia,
supermercados têm que ir a São Jorge, pelo menos uma vez por semana, de quinze em quinze
dias; sempre passam lá, até hoje; conhece a autora desde quando fez uns dez anos de idade; a
autora sempre morou lá; o pai da autora sempre trabalhou na roça; nunca viu o pai da autora
fazer outra coisa sem ser trabalhar na roça; o pai da autora nunca fez serviço como pedreiro;
a mãe da autora também trabalhava na roça; os pais da autora se aposentaram na roça,
moraram toda a vida lá; os dois faleceram; toda a vida a autora teve problema na perna; a
autora trabalhava assim mesmo; deve ter uns dois ou três anos que não vê a autora
trabalhando mais e não sabe o porquê; a autora ainda mora no mesmo lugar; não tinham
empregados quando a autora trabalhava com a família, era só a família mesmo, o sítio era
pequeno; o sítio era pequeno, era para a família trabalhar, tinha um pouco de alface, lavoura
de café; a família vivia disso.

As testemunhas confirmaram que a autora trabalhou na roça em regime de economia familiar.
A primeira testemunha confirmou que a autora sempre trabalhou na roça e deixou de
trabalhar há uns três anos "por causa de um problema na perna". A segunda testemunha
confirmou que a autora sempre trabalhou com o pai na roça e que de uns três anos o problema
no quadril e na coluna pioraram. A terceira testemunha confirmou que a autora trabalhou na
roça por toda a vida e "deve ter uns dois ou três anos" que não a vê trabalhando.

A prova testemunhal esclareceu que a incapacidade da autora para o trabalho decorreu do
agravamento da doença. O exercício da atividade de lavradora  durante toda a vida afasta a
alegação de incapacidade desde os cinco anos de idade. 

A incapacidade da autora para o trabalho, a princípio, só foi confirmada em
aproximadamente três anos antes da data da audiência, realizada em 16/12/2019 (evento 66,
ATA1).

A autora tem direito ao auxílio-doença NB 31/616.174.518-0 desde o requerimento
administrativo, em 17/10/2016, com sua conversão em aposentadoria por invalidez desde o
exame pericial, em 28/6/2019 (evento 21).

Dispositivo
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Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-doença NB
31/616.174.518-0 desde 17/10/2016, convertendo-o em aposentadoria por invalidez com DIB
em 28/6/2019.

5. A sentença apreciou todas as questões apresentadas pelas partes e concluiu
que a autora ostentava a qualidade de segurada especial e que sua incapacidade laborativa não
existia antes de seu ingresso no RGPS, tendo sobrevindo apenas posteriormente. Assim, o
contrato de comodato (evento 1, CONTR10, fls. 01-02), homologado pelo sindicato dos
trabalhadores rurais em data próxima a sua celebração, e a prova testemunhal, que corroborou
a prova documental de forma unânime, evidenciaram que a autora exercia atividade rural em
regime de economia familiar nos 12 meses anteriores ao requerimento do benefício por
incapacidade. Sobre a data de início da incapacidade, embora a perícia médica judicial tenha
afirmado que a incapacidade existia desde os 05 anos de idade da autora (eventos 30 e 46), a
perícia médica administrativa, ciente do quadro da autora de sequelas de poliomielite,
concluiu diversamente, declarando que não havia incapacidade para a função rural (evento 2,
TRASLADO1). Assim, tem-se, de um lado, a perícia médica judicial, que afirma existir
incapacidade preexistente ao ingresso no RGPS, e, de outro, a perícia médica administrativa,
que afasta a incapacidade para o exercício de atividade rural em 16.11.2016. Ressalte-se que,
por ocasião da prova da qualidade de segurada especial, restou demonstrado o exercício de
atividade rural em regime de economia familiar pela autora, o que reforça, especificamente
quanto à data de início da incapacidade, que ela não poderia ser fixada em sua infância, sendo
coerente com a prova dos autos estabelecê-la em momento após o ingresso da autora no
RGPS, conforme fez a sentença. Por fim, o fato de a sentença ter se equivocado e considerado
como da autora contribuições que, na verdade, eram de seu então marido (divórcio decretado
em 22.05.2007 - evento 1, CERTCAS7), não infirma os argumentos ora apresentados para
afastar a preexistência da incapacidade laborativa.

6. INSS isento de custas processuais. Condenação o recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

7. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do INSS.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000790081v3 e do código CRC 9fbace2e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000178-34.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835175v2 e do código CRC 5d032503. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000707-78.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LOURIVAL FIGUEIREDO DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Reexamino, em juízo de adequação (CPC, art. 1.040, II, c/c Resolução CJF n. 586, art. 15,
IV), processo por meio do qual pretendeu o autor o restabelecimento de auxílio-doença (NB
n. 618.278.898-8) e sua conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação
do benefício (DCB), ocorrida em 6.3.2018.

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de
previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo
adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais
(art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC
174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a sustentação em
pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior, conforme MS
32.375/DF, DJe 18/02/2020.

No Acórdão originário (EVENTO 70), esta Primeira Turma Recursal deu provimento ao
recurso inominado do autor para afastar a fixação prévia da DCB do auxílio-doença,
condenando o INSS à manutenção do benefício reativado pela sentença até a realização do
procedimento cirúrgico e a comprovação da recuperação da capacidade laborativa do
segurado por nova avaliação médica administrativa após a cirurgia, nos seguintes termos:

Quanto a fixação da DCB, observo que o perito do juízo atestou o início da incapacidade em
09/03/2017, com base na perícia médica administrativa, e estimou que esta perdurará até a
realização da cirurgia somada ao período de recuperação pós-operatória. Informou que o
demandante está realizando tratamento pelo SUS e aguarda pelo procedimento cirúrgico. O
perito ratificou que o tempo de duração da incapacidade e do retorno às atividades habituais
estão vinculados à realização da cirurgia e sua recuperação.

Nota-se que a recuperação do estado capacitante somente é possível após intervenção
cirúrgica, porém não há sequer notícia, nos autos, de que a cirurgia esteja marcada pelo
SUS. Além disso, não há, nos autos, nenhum indício de que o autor esteja se recusando,
injustificadamente, a realizar a cirurgia a que se refere a perícia judicial. 

Assim, no caso, não se deve aplicar o entendimento da TNU no PEDILEF 0500774-
49.2016.4.05.8305, quanto a necessidade de fixação da DCB, uma vez que o autor depende
da realização de cirurgia para recuperação de sua capacidade laboral, estando aguardando a
realização do procedimento pelo serviço público, devendo, portanto, ser concedido o auxílio
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doença até a concretização do procedimento cirúrgico em questão e a comprovação da
recuperação da capacidade laborativa por nova avaliação médica após a cirurgia. (Grifos
acrescentados)

Os autos retornam a esta Turma Recursal por força da decisão do EVENTO 105, proferida
pela Presidência da TNU (Resolução CJF n. 586/2019, art. 15, IV), a qual considerou que o
Acórdão proferido por este Colegiado está em dissonância com o entendimento firmado
por aquele Órgão na análise do seu Tema representativo n. 164, nos seguintes termos:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-doença
concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda
que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa,
na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de
prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de
concessão do benefício;
b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP
nº 767/2017 [DOU de 6.1.2017], convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei,
ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a
cessação do benefício; c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do
benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica. (PEDILEF n.
0500774-49.2016.4.05.8305.Data do julgamento: 19/04/2018. Publicado em: 23/04/2018.
Trânsito em julgado: 26/09/2018)

VOTO

No caso dos autos, a sentença havia acolhido, em parte, os pedidos iniciais para condenar
o INSS a reativar, em favor da parte autora, o benefício de auxílio-doença NB
31/618.278.898-8, o qual deveria ser mantido pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), contados
da data de sua reativação, ressalvado o direito de o segurado requerer, administrativamente, a
sua prorrogação (Lei n. 8.213/1991, art. 60, § 9º).

Esta Turma Recursal, por sua vez, acolheu o recurso inominado do autor para afastar a
fixação prévia da DCB do auxílio-doença, assentando que a hipótese como a dos autos, no
qual a recuperação do segurado está condicionada à realização de procedimento
cirúrgico, não se amolda àquela genericamente tratada na análise do Tema n. 164 da TNU,
onde foi definido que os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados após  a MP
n. 767/2017 devem, nos termos da lei, ter a sua DCB previamente fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício.
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Sem embargo, a despeito do convencimento pessoal deste Relator e de o Presidente da TNU
não haver se pronunciado sobre essa especificidade do caso no provimento do EVENTO
105 (Decisão 1), fato é que foi proferida Decisão pela instância de uniformização dos
juizados no exame deste específico caso concreto, determinando que (também) nele seja
observada a tese fixada no julgamento do PEDILEF n. 0500774-49.2016.4.05.8305, de modo
que a adequação do Acórdão originário a fim de que seja negado provimento ao recurso
inominado do autor perfaz medida que se impõe.

Condeno o autor vencido ao pagamento das custas e da verba honorária, fixada em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições
de miserabilidade, pelo prazo de cinco anos, nos termos do §3º do art. 98 do novo CPC, em
razão da gratuidade de justiça deferida no EVENTO 8.

Posto isso, voto por proceder à RETRATAÇÃO do Acórdão proferido por esta Turma
Recursal, ao EVENTO 70, a fim de CONHECER do Recurso Inominado do
AUTOR para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do entendimento firmado pela
TNU.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000764509v12 e do código CRC e74843e6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000707-78.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: LOURIVAL FIGUEIREDO DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, proceder à
RETRATAÇÃO do Acórdão proferido por esta Turma Recursal, ao EVENTO 70, a fim de
CONHECER do Recurso Inominado do AUTOR para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos
termos do entendimento firmado pela TNU, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835858v2 e do código CRC 7cf324a6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002575-32.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KHAYO HENRIQUE SILVA LOPES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do Benefício de Prestação Continuada ao deficiente
(menor impúbere), sob a alegação de que o INSS negou o pedido de benefício
assistencial informalmente, por ausência de deficiência física.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir,
devido à não comprovação de requerimento administrativo prévio, conforme precedentes do
STF (STF, RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-2014).

Requer o autor a anulação da sentença, para que seja concedido o benefício pleiteado, sob a
alegação de que compareceu ao INSS e não obteve nenhuma resposta formal da autarquia.
Sustenta que deveria lhe ser franqueada a oportunidade de produção da prova, que restou
incontroversa a negativa informal do pedido e que realizou quatro requerimentos não
atendidos pela Autarquia Previdenciária.

VOTO

Compulsados os autos, verifica-se que o autor não apresentou cópia do comprovante do
requerimento administrativo de benefício assistencial, mas apenas protocolos de requerimento
(Evento 1, processo administrativo 9, fls. 4-7).

O INSS se manifestou informando que o autor não compareceu aos atendimentos agendados
para os dias 24/04/2018 e 12/6/2018 (Evento 54, informação 3), de maneira que o não
comparecimento do autor ao atendimento presencial resultou na não formalização do
requerimento administrativo. 

O autor, ora Recorrente, requer a anulação da sentença, sob a alegação de que esteve no
INSS e o atendente lhe negou o direito ao benefício informalmente. 

A irresignação não merece prosperar, uma vez que o autor não nega a ausência de
comparecimento na data do agendamento. Pelo contrário, confirma que não houve a negativa
do benefício de maneira formal por parte da autarquia, de modo que resta incontroverso o não
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aperfeiçoamento do requerimento administrativo, ensejador do interesse de agir na via
judicial, consoante entendimento referendado pela jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INTERESSE
DE AGIR. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA NA VIA
ADMINISTRATIVA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. A perícia médica é requisito
essencial à análise do requerimento administrativo para concessão de benefício por
incapacidade a que deve comparecer o segurado, sem o que não é possível reconhecer a
pretensão resistida no âmbito judicial.  2. Não havendo prova da modificação da situação
fática a dar oportunidade a outra apreciação de pedido para concessão de benefício
assistencial, deve o processo ser extinto pela ocorrência da coisa julgada. (TRF4, AC
5001533-90.2020.4.04.7102, QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado
aos autos em 03/08/2020)

No caso, a comprovação de realização do pedido administrativo constitui uma prejudicial ao
mérito da ação, já que, de acordo com o entendimento do STF, o prévio requerimento
administrativo comprova o interesse de agir da parte autora, constituindo condição para o
exercício regular do direito de ação, compatível com o art. 5º, XXXV, da CF/88. Nesse
sentido, trago à colação ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento
da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá
implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas
ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia
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deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões
imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii)
–, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da
ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que
alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias,
sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando
como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.
O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em
agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220
DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) 

Diante do exposto, como a parte autora não comprovou, em nenhum momento, que requereu
adequadamente o benefício na via administrativa, não faz jus à sua concessão na via judicial,
por ausência de interesse de agir, nos termos da fundamentação supra, motivo pelo qual
entendo que deve ser mantida a sentença prolatada.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos.

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000798026v8 e do código CRC e2fa1033. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002575-32.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: KHAYO HENRIQUE SILVA LOPES (AUTOR)
ADVOGADO: EZUS RENATO SILVA CARDOSO (OAB ES021583)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835111v2 e do código CRC bef5a7d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011534-60.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CLAUDIENE NASCIMENTO (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício assistencial de prestação
continuada (BPC) ao deficiente (menor impúbere), a partir de 12/4/2018, por não possuir, a
parte autora - que alega ser portadora de autismo -, condições de se manter ou ser mantida por
sua família.

Sentença (evento 44): julgou improcedente a ação, após não reconhecer como
preenchido o requisito da miserabilidade. 

Razões do recorrente – autor (evento 64): requer a reforma da sentença para que seja
julgado procedente o pedido, sob a alegação de que o pai do autor, apesar de já ter trabalhado
no passado, está desempregado hoje, de modo que o núcleo familiar sobrevive com a renda
zero e de favor.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do feito:

Na petição inicial, o autor alegou que reside com sua mãe, Claudiene Nascimento, com seu
pai, Erinaldo Dias Cabral, com uma irmã menor, Débora, e com um irmão autista, Erick.

O oficial de justiça certificou que no imóvel residem Claudiene, o esposo e três filhos
menores. 

A última contribuição recolhida pela mãe do autor para a Previdência Social ocorreu em
abril/2018. 

O pai do autor encontra-se empregado (Evento 30). Na época do requerimento administrativo,
em 12/4/2018, o pai do autor recebeu remuneração equivalente a R$ 3.600,93 (evento 24,
CNIS1). (...)

O autor alegou que os rendimentos do pai no mês de abril/2018 foram negativos e juntou o
respectivo contracheque (Evento 34, OUT2) (...)

Os dados informados nessa primeira página do contracheque não condizem com os dados
oficialmente informados e registrados no CNIS. Segundo o CNIS, o pai do autor habitialmente
recebia remunerçaão superior a R$ 2.500,00. 
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O contracheque exibido informa que o salário mensal do pai do autor seria de R$ 1.790,80,
mas isso não exclui a possibilidade de pagamento de vantagens adicionais habituais, como,
aliás, rveela o CNIS.

Considerando que o grupo familiar do autor é composto por cinco pessoas, a renda per
capita segurmanete supera o limite legal de 1/4 do salário mínimo. Pelo critério objetivo, o
grupo familiar do autor tem condições de sustentá-lo. (...)

As fotos tiradas pelo oficial de justiça revelam condições de moradia compatíveis com
situação de pobreza (evento 7). Contudo, a renda familiar é objetivamente suficiente para
sustentar o autor.

Foram relatados gastos habituais com farmácia (R$ 169,73), supermercado (R$ 678,70),
telefone (R$ 324,69), água (R$ 106,04), energia elétrica (R$ 164,37) (Evento 28, PET1). 

As despesas com contratação de serviço de telefonia não podem ser computadas para efeito de
demonstrar insuficiência da renda familiar, uma vez que se trata de gasto supérfluo,
dispensável para a manutenção da subsistência. Ademais, o fato de a família continuar
contratando um serviço supérfluo como esse é incompatível com estado de miserabilidade.

Os gastos mensais são inferiores à renda mensal da família do autor. Ademais, não restou
comprovada a incapacidade da família de prover o sustento do autor.

VOTO

A Assistência Social é o ramo da seguridade social que tem por objetivo atender,
independente de contribuição, àqueles que necessitam, provendo proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e aos deficientes físicos (art. 203, da
CRFB/1988).

Importante instrumento de efetivação da Assistência Social, o BPC possui base constitucional
assentada no inciso V do art. 203 da Carta Magna, no qual é prevista “a garantia de um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.”

Tal benefício é disciplinado no ordenamento jurídico nacional pelo art. 20 da Lei n.
8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), no qual é prevista “a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la
provida por sua família" (Redação dada pela Lei n. 12.435/ 2011).
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Nesses termos, para fazer jus ao BPC assistencial, é necessário o preenchimento de dois
requisitos cumulativos pelo postulante: primeiro, deve ser demonstrado, alternativamente,
que o requerente possui idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos ou a deficiência
de longo prazo de que tratam os §§ 2º e 10 do art. 20 da Lei n. 8.742/1993; segundo, precisa
ser comprovado que a parte autora não possui meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da miserabilidade.

Quanto ao requisito da hipossuficiência financeira, nos termos do § 3º do art. 20 da Lei n.
8.742/1993, “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo.” (redação dada pela Lei n. 12.435/2011 – vigência de 7.7.2011 até 23.3.2020).
Ademais, para os fins do citado art. 20, “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.” (Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 1º, com redação dada pela Lei n. 12.435/2011), não
cabendo ao juiz ampliar a definição legal de família com vistas a incluir, na aferição do
critério, outro parente da parte, visto que o aludido conceito "deve ser definido a partir da
interpretação restrita do disposto" pela norma de regência (inteligência da tese do tema n. 73
da TNU).

Deve se ter em mente, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
567.985 (tema n. 27 da repercussão geral), concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3º
do art. 20, da Lei n. 8.742/1993, a fim de permitir que outros critérios possam ser usados para
aferir o que será considerado “incapaz de prover sua própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família”, para além do critério objetivo (renda per capita). Nesses termos, ainda que
ultrapassado o limite legal (1/4 do salário mínimo per capita), é possível ao juiz verificar se as
circunstâncias do caso concreto denotam o estado de hipossuficiência que justifica a
concessão do benefício assistencial. No mesmo sentido se manifestou o STJ, no julgamento
do REsp 1.112.557 (tema n. 185 dos recursos especiais repetitivos).

Além disso, sabe-se que no enfrentamento de seu tema representativo de controvérsia n. 122
("Saber se o atendimento do critério objetivo da renda para a concessão do benefício
assistencial pode ser afastado por outros meios de prova."), a TNU definiu que "O critério
objetivo consubstanciado na exigência de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-
mínimo gera uma presunção relativa de miserabilidade, que pode, portanto, ser afastada por
outros elementos de prova." (PEDILEF 5000493-92.2014.4.04.7002/ PR. Relator Juiz
Federal Daniel Machado da Rocha. Julgado em 14/04/2016. DJe 15/04/2016. Trânsito
em 09/05/2016). Trata-se de orientação acolhida pela jurisprudência moderna do STJ (nesse
sentido: AgInt no AREsp 907.081/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 03/05/2019).
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Fixadas essas premissas, verifica-se que o núcleo familiar é composto por cinco pessoas.
Conforme relatado pelo oficial de justiça, o autor reside com sua mãe, Claudiene Nascimento,
com seu pai, Erinaldo Dias Cabral, e seus dois irmãos menores em imóvel simples, sem
garagem e sem veículos (evento 7, certidão 1).

A última contribuição recolhida pela mãe do autor para a Previdência Social ocorreu em
abril/2016 (evento 60, CNIS 2, fl. 6), de modo que a renda familiar é constituída apenas pelo
salário de seu genitor, cujo contracheque foi juntado aos autos, informando o recebimento de
salário no valor de R$ 1.790,80 (mil setecentos e noventa reais e oitenta centavos) - evento
34, outros 2.

Da análise do extrato do CNIS, observa-se que o pai do autor encontra-se,
atualmente, empregado - diferentemente do que alega o Recorrente para fins de reforma da
sentença -, constando remunerações entre R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$
3.600,00 (três mil e seiscentos reais), aproximadamente, no período de 04/2018 até o
presente momento (evento 60, CNIS 1, fls. 7-8). 

Em que pese o valor do salário informado no contracheque, assevero que o CNIS é
alimentado periodicamente a partir de informações decorrentes das obrigações trabalhistas,
tributárias e previdenciárias prestadas pelas empresas, relativas a seus empregados, constando
seus dados, vínculos, remunerações e eventos previdenciários, os quais, em princípio, devem
ser considerados, constituindo ônus probatório da parte refutar tais informações, o que não
ocorreu in casu, sobretudo quando considerado, tal como bem observado pelo sentenciante,
que o contracheque apresentado encontra-se incompleto.

Diante do exposto, conclui-se que a renda per capita do núcleo familiar é superior a ¼ do
salário mínimo, sendo esse o critério objetivo para aferição de miserabilidade expresso na Lei
vigente à época do requerimento administrativo (art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93) e
atualmente (Lei n. 13.982/2020). Ademais, ainda que se considerasse a renda informada no
contracheque do pai do autor, a renda per capita seguramente superaria o limite legal de ¼ do
salário mínimo.

No entanto, ciente de que tanto o STF (tema n. 27 - RE 567.985) como o STJ (tema n. 185 -
REsp 1.112.557) determinam a análise de outros critérios para aferir o estado de
miserabilidade, passo ao exame das especificidade do caso, com vistas a apurar a eventual
comprovação do estado ensejador do BPC.

Foram relatados gastos habituais com farmácia (R$ 169,73), supermercado (R$ 678,70),
telefone (R$ 324,69), água (R$ 106,04), energia elétrica (R$ 164,37) (evento 28, petição 1),
pelo que observo serem os gastos mensais inferiores à renda mensal da família do autor.
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Quanto às fotos tiradas pelo oficial de justiça (evento 7, fotos 2 a 10), assevero que, apesar de
revelarem condições de moradia simples, não são suficientes para inferir o estado de
hipossuficiência necessário ao acolhimento do pedido. Isso porque não restou comprovado
que os gastos/necessidades da unidade familiar superam a renda percebida pelo genitor do
demandante, sendo ela suficiente para prover o sustento do autor.

Nesses termos, uma vez não demonstrado o preenchimento do requisito da hipossuficiência
financeira, a manutenção da improcedência do pedido perfaz medida que se impõe.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos. 

Voto por CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000792125v7 e do código CRC c41b00b3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011534-60.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CLAUDIENE NASCIMENTO (PAIS) (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835113v2 e do código CRC 3c0ecbf2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025611-40.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA CONCEICAO MORAES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício assistencial de prestação
continuada (BPC) ao deficiente, a partir de 25/10/2018, por não possuir, a parte autora - que
alega ser portadora de cardiopatia grave -, condições de se manter ou ser mantida por sua
família.

Sentença (evento 38): julgou improcedente a ação, após não reconhecer como preenchido
o requisito da deficiência de longo prazo. 

Razões da recorrente – autora (evento 44): requer a reforma da sentença para que seja
julgado procedente o pedido, sob a alegação de que restaram preenchidos os requisitos para
concessão do benefício pleiteado. Alega, ainda, cerceamento de defesa devido
ao indeferimento dos quesitos complementares, aos quesitos da petição inicial não
respondidos e à nulidade do laudo pericial.

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Profissão habitual: do lar.

b) Idade atual:  63 anos.

c) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, laudo 5, fls. 1 e 3): 18/07/2018 - paciente estável do ponto de vista
cardiovascular. Trata-se de paciente hipertensa, diabética, obesa, ex-tabagista, admitida em
23/06/2018 por angina instável de alto risco. Já possuía cateterismo cardíaco de 2017. Foi
submetida a cirurgia de revascularização miocárdica em 12/07/2018.

*(Evento 1, laudo 5, fls. 4-5): 27/11/2017 - relatório de cineangiocoronariografia: Circulação
coronariana com padrão obstrutivo triarterial, sendo obstrução grave de Mg e DA. 

*(Evento 1, laudo 5, fl. 9): 16/03/2018 - discreto abaulamento foraminal esquerdo,
abaulamento discal difuso assimétrico, pequena protrusão discal posterior e discreta estenose
degenerativa do canal vertebral.
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A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do recurso:

Realizada perícia judicial com médico cardiologista (Evento 24), o médico
especialista atestou a presença de “(...) doença arterial coronariana obstrutiva submetida a
revascularização do miocárdio em 18/07/2018, hipertensão arterial, diabetes melitus,
dislipidemia”.

Ao exame físico, observou (sic):

“(...) indivíduo em bom estado geral, corado e hidratado, acianótico, lúcido e orientado
em tempo e espaço, murmúrio vesicular presente e simétrico e ambos hemitóraces,
cicatriz esternal em bom aspecto, sem ruídos adventícios, ritmo cardíaco regular, bulhas
normofonéticas, sem sopros, boa perfusão capilar periférica, sem sinais clínicos de
congestão, extremidades quentes e bem perfundidas, pulsos amplos e simétricos, sem
edema periférico. Pressão arterial 150/80 mmhg e frequência cardíaca de 68 batimentos
por minuto”.

Afirmou, por sua vez, que a parte autora tem capacidade para cuidar sozinha de atividades
cotidianas (alimentação, vestuário e higiene pessoal), que pode se locomover e sair de casa
sozinha, que não apresenta nenhuma limitação que prejudique sua convivência em
sociedade e que não necessita de assistência permanente de terceiros.

Assevera, por fim, que ela possui aptidão física para trabalhar, pois foi submetida a
revascularização do miocárdio completa, não restando outra lesão coronariana grave que
limite o trabalho, além de se apresentar compensada e em uso regular das medicações. Atesta
ainda que a parte autora não corre risco de agravamento da doença se continuar trabalhando,
pois foi devidamente tratada com cirurgia corretiva e está compensada e em uso regular de
medicações. Assim, conclui que não há incapacidade para o exercício de atividades
laborativas, tampouco impedimento para ter participação na sociedade. 

(...)

Desta feita, em que pese as alegadas dificuldades suportadas pela autora, resta evidente que
os elementos trazidos aos autos não comprovam a existência de um dos requisitos exigido
pela LOAS para concessão do benefício – impedimento de longo prazo capaz de obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

VOTO

A Assistência Social é o ramo da seguridade social que tem por objetivo atender,
independente de contribuição, àqueles que necessitam, provendo proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e aos deficientes físicos (art. 203, da
CRFB/1988).
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Importante instrumento de efetivação da Assistência Social, o BPC possui base constitucional
assentada no inciso V do art. 203 da Carta Magna, no qual é prevista “a garantia de um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.”

Tal benefício é disciplinado no ordenamento jurídico nacional pelo art. 20 da Lei n.
8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), no qual é prevista “a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la
provida por sua família" (Redação dada pela Lei n. 12.435/ 2011).

Nesses termos, para fazer jus ao BPC assistencial, é necessário o preenchimento de dois
requisitos cumulativos pelo postulante: primeiro, deve ser demonstrado, alternativamente,
que o requerente possui idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos ou a deficiência
de longo prazo de que tratam os §§ 2º e 10 do art. 20 da Lei n. 8.742/1993; segundo, precisa
ser comprovado que a parte autora não possui meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da deficiência ensejadora
do benefício assistencial.

Originalmente, o conceito de indivíduo portador de deficiência, para fins de concessão do
BPC, limitava-se àquela pessoa “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”
(Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 2º, em sua redação original). Foi durante o período de vigência
dessa regra, inclusive, que a TNU editou seu Enunciado de n. 29 (13.2.2006): “Para os efeitos
do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só
aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de
prover ao próprio sustento.”

Tal concepção, todavia, estava em dissonância com a definição prevista pela Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York),
internalizada em nosso ordenamento jurídico, por meio do Decreto n. 6.949/2009, com status
de Norma Constitucional (CRFB/1988, art. 5º, §3º), segundo a qual: "pessoas com
deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais
pessoas."

Atento ao comando de matriz Constitucional, o Legislador procedeu à atualização da regra
prevista pelo art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/1993 – por meio das Leis n. 12.435/2011,
12.470/2011 e 13.146/2015 –, de modo que, atualmente, referido dispositivo reproduz o
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conceito previsto pela aludida Convenção na definição de pessoa com deficiência. No mesmo
sentido, ainda, é a descrição prevista pelo art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei
n. 13.146/2015).

Ademais, para fins de concessão do BPC, as Lei n. 12.435/2011 e 12.470/2011 conceituaram
o impedimento de longo prazo como sendo “aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de
2 (dois) anos.” (Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 10, com redação dada pela Lei n. 12.470/2011).
Ressalto que, embora o Enunciado n. 48 da TNU, em sua redação original (DOU:
30.11.2011), dispusesse que “A incapacidade não precisa ser permanente para fins de
concessão do benefício assistencial de prestação continuada.”, aquele douto Colegiado de
Uniformização promoveu a atualização do aludido verbete no julgamento de seu feito
representativo de controvérsia n. 173 (PEDILEF 0073261-97.2014.4.03.6301/SP, Relator
Juiz Federal Ronaldo José da Silva. Relator para acórdão Juiz Federal Sérgio de Abreu
Brito), o qual passou a constar com a seguinte redação:

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa
com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade
laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2
(dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista
para a sua cessação. (SÚMULA 48, alterada na sessão de julgamento de 25.4.2019, DJe de
29/04/2019)

Diante desse panorama normativo, o BPC ao deficiente deverá ser concedido àquele
indivíduo que tem impedimento de longo prazo, de duração mínima de dois anos (contados do
início do impedimento), de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, não se confundindo,
necessariamente, com a situação de incapacidade laborativa. 

Fixada essa premissa, tem-se, in casu, que na perícia judicial realizada em 15/04/2020 (evento
24), o expert do juízo informou que a demandante é portadora de "doença arterial
coronariana obstrutiva submetida a revascularização do miocárdio em 18/07/2018,
hipertensão arterial, diabetes melitus, dislipidemia." Esclareceu o perito que a autora foi
"submetida a revascularização do miocárdio completa, não restando outra lesão coronariana
grave que limite o trabalho. Ademais, compensada em uso regular das medicações." Ao
exame físico, observou:

Indivíduo em bom estado geral, corado e hidratado, acianótico, lúcido e orientado em tempo e
espaço, murmúrio vesicular presente e simétrico e ambos hemitóraces, cicatriz esternal em
bom aspecto, sem ruídos adventícios, ritmo cardíaco regular, bulhas normofonéticas, sem
sopros, boa perfusão capilar periférica, sem sinais clínicos de congestão, extremidades
quentes e bem perfundidas, pulsos amplos e simétricos, sem edema periférico. Pressão arterial
150/80 mmhg e frequência cardíaca de 68 batimentos por minuto.
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Ademais, afirmou o perito que a pessoa examinada tem capacidade de cuidar sozinha de
atividades cotidianas, como alimentação, vestuário e higiene pessoal, pode se locomover e
sair de casa sozinha, e não possui limitação que prejudique sua convivência na sociedade.

Nesses termos, não restou demonstrado, no exame judicial, o preenchimento do requisito
necessário à concessão do BPC ao deficiente, convindo anotar que os laudos acostados à
petição inicial, da mesma forma, não atestam a existência do impedimento de longo prazo
previsto pela lei.

Por fim, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, in casu, uma vez que o
laudo pericial elaborado apresenta esclarecimentos satisfatórios sobre o quadro de saúde da
autora. Para que a sentença seja anulada sob esta alegação, deve-se questionar acerca da
essencialidade dos quesitos para a apreciação da questão da deficiência de longo prazo, em
observância ao princípio da celeridade processual, o que não é o caso dos autos, tendo em
vista que a prova produzida encontra-se suficientemente fundamentada para convencimento
do juízo, convindo anotar que eventuais esclarecimentos prestados em resposta aos quesitos
em nada alterariam objetivamente a conclusão do laudo, não havendo que se confundir o
inconformismo da parte quanto ao resultado da prova com nulidade. No mais, observo que as
conclusões do perito se deram com base em exame físico realizado e na análise do exame
complementar, constituindo, certamente, documento hábil e válido para verificação da
existência do impedimento de longo prazo de que trata a lei.

Desse modo, a manutenção da sentença que pronunciou a improcedência da ação perfaz
medida que se impõe. 

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000769315v10 e do código CRC 106164e0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025611-40.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MARIA CONCEICAO MORAES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN (OAB ES007873)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835143v2 e do código CRC 84dd22d5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003206-04.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ARCELINO JOSE DA SILVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ARCELINO JOSE DA SILVEIRA em face da
CEF - Caixa Econômica Federal visando a condenação da ré ao pagamento de indenização
por dano material e moral.

Narra o autor que foi premiado pela loteria federal (quadra da Quina) no valor
de R$ 3.747,66, mas que, ao resgatar o valor do prêmio, foi pago somente a quantia de R$
3.200,00 porque, segundo a CAIXA, foi descontado o valor de R$ 500,00 referente a título de
capitalização contratado pelo autor.

Afirma a parte autora que não tinha ciência da aquisição do título de
capitalização e que não foi informado sobre o recebimento de valor inferior ao que deveria
receber como prêmio de loteria. A CAIXA afirma que não houve qualquer irregularidade a
ensejar a obrigação de indenizar danos materiais e morais.

A sentença julgou a ação improcedente sob o fundamento de que não houve
qualquer comprovação de que a contratação do título de capitalização tenha sido imposta ou
realizada sem o conhecimento do requerente.

Recorreu o autor pugnando pela aplicação das regras do CDC, pela produção de
provas, bem como reafirma que não tinha conhecimento da existência do título de
capitalização.

VOTO

Acerca da matéria, observo ao início que as instituições financeiras se
submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico
da jurisprudência pátria, inclusive sumulado pelo E. STJ em 09/09/2004: "Súmula 297. O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
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Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a
responsabilidade pelo fato do serviço, prevê a responsabilidade objetiva a ser aplicada à
instituição bancária, no caso de serviço prestado de forma defeituosa e quando a falha
acarretar dano ao consumidor direto.

Segundo Maria Helena Diniz, a responsabilidade objetiva é aquela "fundada no
risco, sendo irrelevante a conduta culposa ou dolosa do causador do dano, uma vez que
bastará a existência do nexo causal entre o prejuízo sofrido pela vitima e a ação do agente
para que surja o dever de indenizar." (Dicionário Jurídico. 3 edição. São Paulo. Saraiva,
2005). E ainda, a respeito da aplicação da responsabilidade objetiva às instituições bancárias,
o E. STJ já se manifestou diversas vezes, como no REsp 1199782/PR, DJe 12/09/2011.

Quanto à produção de prova nos autos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que
uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor,
é possível a inversão do ônus da prova e, nessa linha de entendimento, imperioso o
reconhecimento da hipossuficiência técnica do correntista/consumidor com a aplicação da
inversão do ônus da prova, conforme entendimento pacificado no E. STJ, esposado no AgRg
no Resp 906708/RO, DJe 30/05/2011.

Da análise dos autos, verifica-se que a CAIXA afirmou que consta no sistema
proposta de Capitalização n. 8354281050015-9, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
contratado no CPF do cliente, ou seja, a diferença entre o valor devido a título de prêmio e o
recebido de fato, motivo pelo qual o valor recebido pelo autor foi menor que o valor do
prêmio.

Ressaltou o banco, na contestação, que “Foi oferecido ao cliente a compra de
um título de capitalização no valor de R$ 500,00, explicado todos os detalhes do produto,
que aceitou efetuar a compra. Com isso, foi pago o boleto referente à capitalização, e o
restante do valor foi pago ao cliente, tendo este assinado toda a documentação necessária e
recebido seu comprovante e o recibo da capitalização adquirida.” (EVENTO 12).

Ocorre que não consta nos autos o documento mencionado pela ré. O
documento juntado pela CAIXA na contestação diz respeito apenas ao extrato do Sistema de
Gestão de Loterias, indicando a premiação do autor.

Além que não ter sido juntado o contrato firmado, não consta nos autos também
a comprovação de que o banco forneceu ao cliente todas as informações acerca do referido
pacto, de forma clara e detalhada acerca do produto.

Ao contrário, o autor afirma não ter ciência da contratação e nem da
necessidade de pagamento ao banco de parte do prêmio recebido pela loteria federal.
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Pois bem, no bojo da contestação, consta que a contratação do produto foi
realizada através de contrato de adesão, mas não há a prova de que o autor foi informado, de
forma clara e precisa, sobre o produto e serviço oferecido. Tal circunstância fere o disposto no
art. 6º do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “a informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam”
(inciso III).

Logo, concluo que o autor foi induzido a contratar um plano de capitalização,
sem que lhe fossem explicadas as cláusulas contratuais, o que torna nulo o contrato firmado.

Nesse sentido:

“COBRANÇA – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA – RESGATE
INTEGRAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – Nos
negócios jurídicos firmados por pessoa física, envolvendo títulos de capitalização, afigura-se
esta como consumidora final do produto oferecido. – Nos contratos de adesão, a forma de
contratação e as disposições nele inseridas devem ser informadas ao consumidor de forma
límpida, para seu real entendimento. – O CDC tem o espoco de amparar a parte mais fraca
da relação jurídica comercial, mais particularmente em relação aos conhecidos contratos de
adesão, que muitas das vezes contém cláusulas iníquas e abusivas, sem informação prévia e
ostensiva sobre seus conteúdos. (TJ/MG, AC 1.0604.05.931905-2/001, 13ª Câmara Cível, Des.
Fábio Maia Vianni, 12/01/2006);

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – CONTRATO DE
ADESÃO – INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO
OU EXTINTIDO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU. 1. Nos contratos
de adesão, a forma de contratação e as disposições nele inseridas devem ser informadas ao
consumidor de forma clara e adequada, para seu real entendimento. 2. Cabe ao réu o ônus
de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor. (TJ/MG, AC
10105130322032001,  Rel. Maurílio Gabriel, 26/11/2019)”

Pois bem, não tendo a CAIXA comprovado que informou o autor de forma
adequada, clara e precisa acerca do produto fornecido, ônus que lhe cabia, entendo
caracterizada a responsabilidade da ré perante o autor, motivo pelo qual voto pela reforma da
sentença para julgar procedente o pedido de indenização material, nos termos do pedido da
inicial.

Por oportuno, entendo que a situação narrada fere o dever de lealdade e boa fé
contratual que se espera da instituição financeira, ao fornecer produto oneroso sem a devida
comunicação com a parte, o que demonstra abuso de direito por parte do banco.

A propósito, não se trata, pois, de eximir o consumidor das obrigações
contratuais, mas sim, de alertá-lo sobre os encargos e efeitos financeiros incidentes sobre os
produtos adquiridos, atendendo aos reclamos do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
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enriquecimento sem causa.

Desta forma, restando demonstrada a responsabilidade da CEF, verifico que o
caso dos autos não se trata de mero aborrecimento ou dissabores, ademais, tendo sido o autor
surpreendido com a informação que estava devendo valores ao banco, motivo pelo qual o
pedido de pagamento de dano moral deve ser julgado procedente.  

Acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza
reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado
pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
30/09/2002 "o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e
solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar
em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e
suportável".

Isto estabelecido, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando o
descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, já que a indenização deve servir
também a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, e
que por outro lado deve-se evitar o enriquecimento ilícito da vítima, convindo anotar que no
caso específico dos autos não houve comprovação de danos morais outros além daqueles
intrínsecos ao fato, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), patamar que atende
aos objetivos acima delineados.

Tratando-se de responsabilidade contratual, assevero que o pagamento deve ser
acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir da data do
arbitramento do quantum indenizatório, ou seja, da data do julgamento por esta C. Turma
Recursal, tudo consoante índices previstos no manual de cálculos da justiça federal.

Sem custas. Sem condenação na verba honorária, conforme disposição do art.
55 da Lei 9.099/95.

Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso do autor para
julgar procedente a ação e condenar a CAIXA ao ressarcimento material no valor de R$
547,66 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros
desde a citação e correção monetária desde a retenção indevida, assim como também condeno
a CAIXA ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000 (três mil reais), acrescidos de
juros e correção monetária nos termos supra, tudo conforme índices do Manual de Cálculo da
Justiça Federal.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003206-04.2019.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: ARCELINO JOSE DA SILVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: SHEILA DALFIOR PEREIRA (OAB ES027557)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao recurso do autor para julgar procedente a ação e condenar a CAIXA ao
ressarcimento material no valor de R$ 547,66 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e
seis centavos), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde a retenção
indevida, assim como também condeno a CAIXA ao pagamento de dano moral no valor de
R$ 3.000 (três mil reais), acrescidos de juros e correção monetária nos termos supra, tudo
conforme índices do Manual de Cálculo da Justiça Federal, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835553v2 e do código CRC 9229fbe6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001886-41.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS DE ALMEIDA SANTANNA (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trato de ação visando à concessão do benefício assistencial de prestação continuada
(BPC) ao deficiente (8 anos de idade), a partir de 4.9.2018, por não possuir, o autor - que
alega ser portador de autismo infantil e distúrbios da atividade e da atenção -, condições de se
manter ou ser mantida por sua família.

Sentença (EVENTO 73): julgou procedente o pedido para conceder o benefício pleiteado com
data de início (DIB) fixada em 4.9.2018.

Razões do recorrente – INSS (EVENTO 78): requer a reforma da sentença para que seja
julgado improcedente o pedido, sob a alegação de que o autor não preencheu o requisito da
miserabilidade, visto que a renda do seu pai é superior a R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
por mês.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do recurso:

Ato contínuo, realizado relatório das condições socioeconômicas do requerente (evento 51),
verificou-se que o grupo familiar era composto por 05 membros: o autor, a mãe, o pai, e dois
irmãos: Karen, 25 anos, e Calebe, 10 anos de idade.

Na ocasião, foi informado que o grupo familiar sobrevive com a renda de R$ 1.768,27 por
mês, proveniente do trabalho do pai como porteiro. De acordo com os dados do sistema CNIS,
verifico que o Sr. Lucimar recebe renda variável em torno de R$ 1.577,00 (evento 50, PET5).

 Diante de tais circunstâncias, houve comprovação de que a renda per capita da família é
superior a ¼ do salário mínimo vigente.

Assim, passo à análise das condições sociais em que vive a parte autora. É certo que o critério
perfilhado pelo legislador, conquanto de estreitas margens, vem recebendo dos Tribunais
razoável dose de flexibilidade.

A Colenda Corte Superior de Justiça, interpretando o referido dispositivo legal, já havia
firmado entendimento no sentido de que a renda familiar per capita superior a ¼ do salário
mínimo não exclui, por si só, a condição de miserabilidade do indivíduo, a qual pode ser
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aferida pelo magistrado através de outros meios de prova (tais como laudo sócio-econômico,
provas testemunhais e comprovantes de despesas), de acordo com cada caso concreto. (...)

Restou demonstrado pelo conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que vive
evidencia um desamparo social e material, que é condizente com aquele que o legislador
vislumbrou ao estipular o benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do
poder público a garantir o atendimento às necessidades básicas dos deficientes e idosos.

VOTO

A Assistência Social é o ramo da seguridade social que tem por objetivo atender,
independente de contribuição, àqueles que necessitam, provendo proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e aos deficientes físicos (art. 203, da
CRFB/1988).

Importante instrumento de efetivação da Assistência Social, o BPC possui base constitucional
assentada no inciso V do art. 203 da Carta Magna, no qual é prevista “a garantia de um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.”

Tal benefício é disciplinado no ordenamento jurídico nacional pelo art. 20 da Lei n.
8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), no qual é prevista “a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la
provida por sua família" (Redação dada pela Lei n. 12.435/ 2011).

Nesses termos, para fazer jus ao BPC assistencial, é necessário o preenchimento de dois
requisitos cumulativos pelo postulante: primeiro, deve ser demonstrado, alternativamente,
que o requerente possui idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos ou a deficiência
de longo prazo de que tratam os §§ 2º e 10 do art. 20 da Lei n. 8.742/1993; segundo, precisa
ser comprovado que a parte autora não possui meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da miserabilidade.

Quanto ao requisito da hipossuficiência financeira, nos termos do § 3º do art. 20 da Lei n.
8.742/1993, “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo.” (redação dada pela Lei n. 12.435/2011 – vigência de 7.7.2011 até 23.3.2020).
Ademais, para os fins do citado art. 20, “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
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solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.” (Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 1º, com redação dada pela Lei n. 12.435/2011), não
cabendo ao juiz ampliar a definição legal de família com vistas a incluir, na aferição do
critério, outro parente da parte, visto que o aludido conceito "deve ser definido a partir da
interpretação restrita do disposto" pela norma de regência (inteligência da tese do tema n. 73
da TNU).

Deve se ter em mente, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
567.985 (tema n. 27 da repercussão geral), concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3º
do art. 20, da Lei n. 8.742/1993, a fim de permitir que outros critérios possam ser usados para
aferir o que será considerado “incapaz de prover sua própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família”, para além do critério objetivo (renda per capita). Nesses termos, ainda que
ultrapassado o limite legal (1/4 do salário mínimo per capita), é possível ao juiz verificar se as
circunstâncias do caso concreto denotam o estado de hipossuficiência que justifica a
concessão do benefício assistencial. No mesmo sentido se manifestou o STJ, no julgamento
do REsp 1.112.557 (tema n. 185 dos recursos especiais repetitivos).

Além disso, sabe-se que no enfrentamento de seu tema representativo de controvérsia n. 122
("Saber se o atendimento do critério objetivo da renda para a concessão do benefício
assistencial pode ser afastado por outros meios de prova."), a TNU definiu que "O critério
objetivo consubstanciado na exigência de renda familiar per capita inferior a ¼ do salário-
mínimo gera uma presunção relativa de miserabilidade, que pode, portanto, ser afastada por
outros elementos de prova." (PEDILEF 5000493-92.2014.4.04.7002/ PR. Relator Juiz
Federal Daniel Machado da Rocha. Julgado em 14/04/2016. DJe 15/04/2016. Trânsito
em 09/05/2016). Trata-se de orientação acolhida pela jurisprudência moderna do STJ (nesse
sentido: AgInt no AREsp 907.081/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 03/05/2019).

Fixadas essas premissas, verifica-se, do exame social realizado por Oficiala de Justiça em
3.9.2019 (EVENTO 51), que o grupo familiar do autor é composto por cinco pessoas: o
demandante, sua mãe, seu pai, e dois irmãos (uma de 25 e outro de 10 anos). Na
oportunidade, foi informado que o grupo familiar "sobrevive apenas como salário do seu
esposo, Sr. LUCIMAR SANT ANNA SANTOS, que trabalha como porteiro mediante renda
bruta mensal de R$ 1.768,27 (Mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), o
que corresponde a uma renda líquida de R$ 1.173,00 (Mil,cento e setenta e três
reais), conforme contracheque apresentado" (grifo acrescentado).

Da análise do CNIS do pai do autor (EVENTO 50, Petição 5, fl. 7), observa-se que o provedor
da casa recebeu, no ano de 2019, renda variável, na qualidade de empregado de MAXIMA
MULTISERVICE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI, percebendo R$ 1.354,62 (mil
trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) em 01/2019, R$ 1.161,74 (mil
cento e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos) em 02/2019, R$ 1.216,59 (mil
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duzentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) em 03/2019, R$ 1.622,27 (mil
seiscentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) em 04/2019, R$ 1.334,89 (mil trezentos
e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) em 05/2019, R$ 1.831,31 (mil oitocentos e
trinta e um reais e trinta e um centavos) 06/2019 e R$ 1.577,26 (mil quinhentos e setenta e
sete reais e vinte e seis centavos) em 07/2019.

Em todos esses meses, incluindo aquele apurado pela Oficiala de Justiça (parcela bruta), a
renda per capita familiar somente ficou abaixo do limite legal nas competências de 02/2019
e 03/2019.

No ponto, hei de ressaltar que a parte não esclareceu nos autos a razão da substancial
diferença de R$ 595,27 (quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos) apurada
entre as remunerações bruta e líquida constatadas pela Oficiala, convindo anotar que essa
discrepância não se justificaria em razão da incidência dos descontos impositivos (INSS e IR).
O único documento dos autos que sugere causa para tal diferença é aquele apresentado, pela
própria parte, à fl. 17, Outros 2, do EVENTO 1, relativo ao contracheque do Sr. Lucimar do
mês de 08/2018, onde há a informação de desconto por adiantamento, o que, de todo modo,
se reverteria a favor do autor e não deveria ser desconsiderado.

Seja como for, ciente de que tanto o STF (tema n. 27 - RE 567.985) como o STJ (tema n. 185
- REsp 1.112.557) determinam a análise de outros critérios para aferir o estado de
miserabilidade, passo ao exame das especificidade do caso, com vistas a apurar a eventual
comprovação do estado ensejador do BPC.

Nesse ínterim, convém destacar do exame social o seguinte (EVENTO 51, Certidão 1, grifos
alterados):

Ainda segundo a Srª WARLEISIA, o menor LUCAS DE ALMEIDA SANTANNA é portador de
autismo, necessitando de acompanhamento integral, razão pela qual a mesma encontra-se
impossibilitada de trabalhar. O menor necessita de psicólogo, remédios controlados,
acompanhamento pedagógico especial e terapia ocupacional. No momento frequenta a APAE,
contudo, referida associação não fornece todos os tratamentos que o menor necessita, sendo
que vários tratamentos são particulares, ocorre que a família não possui condições
financeiras de arcar com tais custos. A Srª WARLEISIA acrescentou ainda, que o menor
CALEBE DE ALMEIDA SANTANNA também vem apresentando sintomas de transtorno
neurológico, os quais estão sendo investigados. 

ASrª WARLEISIA declarou que a família reside de aluguel no imóvel em questão, mediante o
pagamento mensal do valor de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), conforme contrato de
locação apresentado. O imóvel possui fornecimento de luz elétrica, água e esgoto. A casa está
em bom estado de conservação, os móveis são simples. A rua onde está situada o imóvel é
asfaltada e servida de iluminação pública, bem como transporte público. Há um posto de
saúde nas proximidades. Trata-se de uma casa simples de dois andares, com sala e cozinha
no térreo,e dois quartos e banheiro no andar superior. Na cozinha, encontrei um fogão, uma
geladeira, um armário e uma máquina de lavar. Na sala, há uma mesa com quatro cadeiras,
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um jogo de sofá de dois e três lugares, um rack e uma televisão. No quarto do casal, há uma
cama de casal e um armário, e no quarto das crianças há duas camas de solteiro e uma
cômoda. 

Indagada a respeito dos valores das despesas mensais, a Srª WARLEISIA ADRIANA DE
ALMEIDA SANTOS declarou que a família gasta R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)
por mês com aluguel, aproximadamente R$ 100,00 (Cem reais) por mês de luz,
aproximadamente R$ 90,00 (Noventa reais) por mês em remédios não fornecidos pelo posto
de saúde, o valor que sobra é usado para alimentação e vestuário, no entanto, recebe doações
da igreja e parentes, uma vez que o salário de seu esposo não é suficiente para cobrir todas as
despesas.

Da análise do exame social, em conjunto com a renda apurada pela Oficiala (superior a R$
1.500,00), infere-se que, apesar de o autor viver em condições de simplicidade, não restou
comprovado o estado de hipossuficiência necessário ao acolhimento do pedido. A
propósito, do exame das fotos de sua residência, verifica-se que, apesar de o imóvel ser
simples, não denota a existência do estado de escassez financeira necessário ao acolhimento
do pleito, apresentando, em certos aspectos, inclusive padrão razoável de conservação - como
duplo pavimento, tv de tela plana,  máquina de lavar,  revestimento no piso e, no caso
da cozinha e do banheiro, também nas paredes (conforme EVENTO 51, Fotos 2 a 10).

Ademais, apesar de a genitora do demandante afirmar, no laudo social, que possui gastos com
medicação, psicólogo e acompanhamento pedagógico especial não amparados pela rede
pública, não foi colacionada ao caderno processual qualquer prova nesse sentido.

Por fim, ainda que o potencial para o exercício de atividade remunerada, por si só, não
constitua causa legítima para o indeferimento do BPC assistencial - portanto, não sendo o que
ora se afirma -, convém registrar, como bem observado pelo Ministério Público Federal, em
parecer no qual opinou pela improcedência do pedido (EVENTO 71), que apesar de a
genitora do autor sustentar que a necessidade de acompanhamento integral da parte a
impossibilita de trabalhar, segundo foi declarado pela própria, a irmã do autor é
adulta, reside com a família e não possui renda. Isso é, ainda que essa não exerça atividade
remunerada a fim de auxiliar no custeio da unidade familiar, poderia, em tese - e à míngua de
maiores esclarecimentos sobre suas atividades -, cuidar da parte com vistas a possibilitar a
atividade de sua mãe.

Nesses termos, uma vez não demonstrado o preenchimento do requisito da hipossuficiência
financeira, a reforma da sentença, a fim de que seja pronunciada a improcedência do pedido,
perfaz medida que se impõe.

Sem embargo, quanto à eventual devolução ou mesmo futura repetibilidade dos valores
recebidos por força de tutela de urgência antecipada, consigno que, a par de o STJ estar
rediscutindo a tese firmada no REsp n. 1.401.560/MT (Tema n. 692) nos autos da Petição n.
12.482/DF, recentemente (6.2.2020), o plenário do STF reafirmou a irrepetibilidade da
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parcela previdenciária (alimentar) recebida de boa-fé por força de tutela judicial, no
julgamento dos RE's 827.833, 381.367 e 661.256 (Tema n. 503 da Repercussão Geral),
prestigiando o posicionamento histórico desta Turma, no sentido de que é indevida a
devolução das parcelas recebidas pela parte autora por força da antecipação de tutela
deferida nos autos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
n. 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para DAR-LHE PROVIMENTO a fim
de julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000781196v24 e do código CRC 6d2098bc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001886-41.2018.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCAS DE ALMEIDA SANTANNA (AUTOR)
ADVOGADO: KARINA ROCHA MITLEG BAYERL (DPU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para DAR-LHE PROVIMENTO a fim de julgar improcedente a ação, nos
termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835137v2 e do código CRC 0b7f049e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014081-39.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MURILLO RODRIGUES SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Sumário: trata-se de ação visando à concessão do benefício assistencial de prestação
continuada (BPC) ao deficiente, a partir de 26/03/2018, por não possuir, a parte autora - que
alega ser portadora de pé torto congênito esquerdo com deformidade leve permanente em
membro esquerdo -, condições de se manter ou ser mantida por sua família.

Sentença (evento 65): julgou improcedente a ação, após não reconhecer como
preenchido o requisito da deficiência de longo prazo. 

Razões do recorrente - autor (evento 74): requer a reforma da sentença para que seja
concedido o benefício pleiteado, sob a alegação de que restam preenchidos todos os
requisitos. Sustenta que, para fins de apuração da deficiência, "a análise do laudo pericial
deveria ser realizada conjuntamente com os demais documentos anexados pela parte autora,
os quais atestam que esta apresenta limitação que a impossibilitam de participar com
igualdade na sociedade."

Os elementos para aferir a pretensão posta em Juízo são os seguintes:

a) Idade atual: 02 anos.

b) Laudos/exames médicos particulares:

*(Evento 1, anexo 2, fl. 26): 11/06/2019 - paciente portador de pé torto congênito esquerdo.
Com deformidade leve permanente em membro esquerdo.

*(Evento 1, anexo 2, fl. 27): paciente faz tratamento de pé torto congênito à esquerda. 

*(Evento 1, anexo 2, fl. 28): 20/06/2018 - paciente encontra-se em tratamento ambulatorial
com acompanhamento periódico.

A sentença julgou improcedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que
interessa ao julgamento do recurso:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 503



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 236/260

5014081-39.2019.4.02.5001 500000769225 .V8 JESX51460© JES10861

Para o deslinde da questão, o Juízo nomeou perito médico ortopedista (Evento 37), o qual
confirmou que a parte autora apresenta pós-operatório de correção de pé torto congênito. No
exame clínico, constatou a “presença de cicatrizes na região posterior do tornozelo fechada,
sem demais alterações, com formato ideal do pé no momento”.

Afirma, ainda, que, a criança esteve inapta até o momento, mas que agora está utilizando bota
especial para correção da deformidade das 16 horas às 7 horas e que, portanto, já está apta
para frequentar creche, bem como para executar brincadeiras próprias da sua faixa etária.

Atestou, por fim, que o autor já se encontra em fase final de tratamento e, por conseguinte,
“apto à participação na sociedade de forma normal”.

Em assim sendo, entendo que não restou cumprido o requisito subjetivo necessário à
concessão do benefício ora vindicado.

VOTO

A Assistência Social é o ramo da seguridade social que tem por objetivo atender,
independente de contribuição, àqueles que necessitam, provendo proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e aos deficientes físicos (art. 203, da
CRFB/1988).

Importante instrumento de efetivação da Assistência Social, o BPC possui base constitucional
assentada no inciso V do art. 203 da Carta Magna, no qual é prevista “a garantia de um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.”

Tal benefício é disciplinado no ordenamento jurídico nacional pelo art. 20 da Lei n.
8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), no qual é prevista “a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la
provida por sua família" (Redação dada pela Lei n. 12.435/ 2011).

Nesses termos, para fazer jus ao BPC assistencial, é necessário o preenchimento de dois
requisitos cumulativos pelo postulante: primeiro, deve ser demonstrado, alternativamente,
que o requerente possui idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos ou a deficiência
de longo prazo de que tratam os §§ 2º e 10 do art. 20 da Lei n. 8.742/1993; segundo, precisa
ser comprovado que a parte autora não possui meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da deficiência ensejadora
do benefício assistencial.
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Originalmente, o conceito de indivíduo portador de deficiência, para fins de concessão do
BPC, limitava-se àquela pessoa “incapacitada para a vida independente e para o trabalho”
(Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 2º, em sua redação original). Foi durante o período de vigência
dessa regra, inclusive, que a TNU editou seu Enunciado de n. 29 (13.2.2006): “Para os efeitos
do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só
aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de
prover ao próprio sustento.”

Tal concepção, todavia, estava em dissonância com a definição prevista pela Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção de Nova York),
internalizada em nosso ordenamento jurídico, por meio do Decreto n. 6.949/2009, com status
de Norma Constitucional (CRFB/1988, art. 5º, §3º), segundo a qual: "pessoas com
deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais
pessoas."

Atento ao comando de matriz Constitucional, o Legislador procedeu à atualização da regra
prevista pelo art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/1993 – por meio das Leis n. 12.435/2011,
12.470/2011 e 13.146/2015 –, de modo que, atualmente, referido dispositivo reproduz o
conceito previsto pela aludida Convenção na definição de pessoa com deficiência. No mesmo
sentido, ainda, é a descrição prevista pelo art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei
n. 13.146/2015).

Ademais, para fins de concessão do BPC, as Lei n. 12.435/2011 e 12.470/2011 conceituaram
o impedimento de longo prazo como sendo “aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de
2 (dois) anos.” (Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 10, com redação dada pela Lei n. 12.470/2011).
Ressalto que, embora o Enunciado n. 48 da TNU, em sua redação original (DOU:
30.11.2011), dispusesse que “A incapacidade não precisa ser permanente para fins de
concessão do benefício assistencial de prestação continuada.”, aquele douto Colegiado de
Uniformização promoveu a atualização do aludido verbete no julgamento de seu feito
representativo de controvérsia n. 173 (PEDILEF 0073261-97.2014.4.03.6301/SP, Relator
Juiz Federal Ronaldo José da Silva. Relator para acórdão Juiz Federal Sérgio de Abreu
Brito), o qual passou a constar com a seguinte redação:

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa
com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade
laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2
(dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista
para a sua cessação. (SÚMULA 48, alterada na sessão de julgamento de 25.4.2019, DJe de
29/04/2019)
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Diante desse panorama normativo, o BPC ao deficiente deverá ser concedido àquele
indivíduo que tem impedimento de longo prazo, de duração mínima de dois anos (contados do
início do impedimento), de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, não se confundindo,
necessariamente, com a situação de incapacidade laborativa. 

Fixada essa premissa, tem-se, in casu, que na perícia judicial realizada em 16/01/2020,
o expert atestou que o autor está em "Pós-operatório de correção de pé torto congênito",
com "Presença de cicatrizes na região posterior do tornozelo fechada, sem demais
alterações, com formato ideal do pé no momento." Atestou, ainda, que o autor está em fase
final de tratamento, "utilizando bota especial para correção da deformidade das 16 horas às
7 horas", e que, embora tenha apresentado impedimento desde o nascimento, atualmente,
"encontra-se apto à participação na sociedade de forma normal" e possui aptidão física e
mental para executar brincadeiras próprias da sua faixa etária (Evento 37, laudo 1).

Nesses termos, não restou demonstrado, no exame judicial, o preenchimento do requisito
necessário à concessão do BPC ao deficiente, convindo anotar que os laudos acostados à
petição inicial, da mesma forma, não atestam a existência do impedimento de longo prazo
previsto pela lei, de modo que a manutenção da sentença que pronunciou a improcedência da
ação perfaz medida que se impõe. 

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade da justiça
deferida nos autos. 

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000769225v8 e do código CRC d9f7e7dc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014081-39.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: MURILLO RODRIGUES SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)
ADVOGADO: INÁCIO SOUZA MARQUES (OAB ES028570)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835145v2 e do código CRC 749ae467. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002735-76.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA NAITZ GERONIMO (AUTOR)

RELATÓRIO

Sumário: trato de ação visando à concessão do benefício assistencial de prestação continuada
(BPC) à idosa (84 anos), a partir de 5.9.2019, por não possuir, a parte autora, condições de se
manter ou ser mantida por sua família.

Sentença (EVENTO 41): julgou procedente o pedido para conceder o benefício pleiteado com
data de início (DIB) fixada em 20.5.2020 - data da tutela antecipada (EVENTO 29).

Razões do recorrente – INSS (EVENTO 46): requer a reforma da sentença para que seja
julgado improcedente o pedido, sob a alegação de que a família tem condições de sustentar a
recorrida. Argumenta que a renda familiar decorre da aposentadoria do esposo da autora,
que é superior ao salário mínimo. Afirma que o BPC se destina aos miseráveis e que o dever
assistencial da família se sobrepõe ao do Estado. Sustenta que as imagens do lar revelam que
a parte não se encontra em estado de miserabilidade.

A sentença julgou procedente o pedido, com a seguinte fundamentação na parte que interessa
ao julgamento do recurso:

Analisando a verificação das condições socioeconômicas da requerente (evento 19), observa-
se que o grupo familiar é composto, em tese, por 02 membros: a Autora, com 84 anos de idade,
seu esposo Ismael, com 82 anos de idade.

Na ocasião, foi informado pela Requerente que a renda familiar seria correspondente ao valor
de um salário mínimo, referente a aposentadoria recebida pelo esposo da autora.

Na verdade, o valor da aposentadoria do esposo em 2019 era de R$ 1.324,01 (evento 10,
OUT2, fl. 20).

No caso dos autos, não pode ser aplicado o entendimento de que o benefício previdenciário no
valor de 01 (um) salário mínimo, recebido por maior de 65 anos, não deve ser computado para
apuração do valor da renda per capita, por analogia ao disposto no parágrafo único do artigo
34 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), porque os proventos de aposentadoria são
superiores ao salário mínimo.
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Assim, passo à análise das condições sociais em que vive a autora. É certo que o critério
perfilhado pelo legislador, conquanto de estreitas margens, vem recebendo dos Tribunais
razoável dose de flexibilidade. (...)

Neste ponto, vale frisar que consta do relatório de verificação social a informação de que a
autora e o esposo possuem saúde debilitada, o que demanda maiores gastos e sobrecarga de
responsabilidades.

Assim, entendo plausível admitir-se a condição de miserabilidade do requerente no caso em
tela.

Restou demonstrado pelo conjunto probatório veiculado aos autos, que a situação em que vive
evidencia um desamparo social e material, que é condizente com àquele que o legislador
vislumbrou ao estipular o benefício de prestação continuada como forma de iniciativa do
poder público a garantir o atendimento às necessidades básicas dos deficientes e idosos.

Assim, à luz do até aqui narrado, entendo devidamente comprovado o preenchimento dos
requisitos instituídos pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e, por conseguinte, faz
jus a autora ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada.

VOTO

A Assistência Social é o ramo da seguridade social que tem por objetivo atender,
independente de contribuição, àqueles que necessitam, provendo proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e aos deficientes físicos (art. 203, da
CRFB/1988).

Importante instrumento de efetivação da Assistência Social, o BPC possui base constitucional
assentada no inciso V do art. 203 da Carta Magna, no qual é prevista “a garantia de um
salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.”

Tal benefício é disciplinado no ordenamento jurídico nacional pelo art. 20 da Lei n.
8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), no qual é prevista “a garantia de um
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la
provida por sua família" (Redação dada pela Lei n. 12.435/ 2011).

Nesses termos, para fazer jus ao BPC assistencial, é necessário o preenchimento de dois
requisitos cumulativos pelo postulante: primeiro, deve ser demonstrado, alternativamente,
que o requerente possui idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos ou a deficiência
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de longo prazo de que tratam os §§ 2º e 10 do art. 20 da Lei n. 8.742/1993; segundo, precisa
ser comprovado que a parte autora não possui meios de prover a própria manutenção nem de
tê-la provida por sua família.

No caso dos autos, resta controvertido o atendimento do requisito da miserabilidade.

Quanto ao requisito da hipossuficiência financeira, nos termos do § 3º do art. 20 da Lei n.
8.742/1993, “Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-
mínimo.” (redação dada pela Lei n. 12.435/2011 – vigência de 7.7.2011 até 23.3.2020).
Ademais, para os fins do citado art. 20, “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou
companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos
solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.” (Lei n. 8.742/1993, art. 20, § 1º, com redação dada pela Lei n. 12.435/2011), não
cabendo ao juiz ampliar a definição legal de família com vistas a incluir, na aferição do
critério, outro parente da parte, visto que o aludido conceito "deve ser definido a partir da
interpretação restrita do disposto" pela norma de regência (inteligência da tese do tema n. 73
da TNU).

Deve se ter em mente, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
567.985 (tema n. 27 da repercussão geral), concluiu pela inconstitucionalidade parcial do § 3º
do art. 20, da Lei n. 8.742/1993, a fim de permitir que outros critérios possam ser usados para
aferir o que será considerado “incapaz de prover sua própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família”, para além do critério objetivo (renda per capita). Nesses termos, ainda que
ultrapassado o limite legal (1/4 do salário mínimo per capita), é possível ao juiz verificar se as
circunstâncias do caso concreto denotam o estado de hipossuficiência que justifica a
concessão do benefício assistencial. No mesmo sentido se manifestou o STJ, no julgamento
do REsp 1.112.557 (tema n. 185 dos recursos especiais repetitivos).

Fixadas essas premissas, verifica-se do exame social, realizado por Oficiala do Juízo ao
EVENTO 19, que o grupo familiar da autora é composto por duas pessoas: a demandante, com
84 anos de idade, e seu esposo, com 83 anos. A renda familiar é aquela percebida por seu
cônjuge, a título de aposentadoria, a qual, apesar de a parte haver declarado corresponder a
um salário mínimo, em verdade, equivaleu, em 2019, a R$ 1.324,01 (mil trezentos e vinte e
quatro reais e um centavo) - EVENTO 10, Outros 2, fl. 20.

Sabe-se que, no enfrentamento do tema n. 312 da Repercussão Geral, o STF afirmou que a
regra prevista pelo art. 34, parágrafo único, do estatuto do idoso - segundo a qual o BPC
recebido por idoso, a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos, "não será computado para os fins
do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas." -, também deve ser estendida
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ao BPC percebido por deficiente e ao benefício previdenciário recebido por idoso, no valor
mínimo, os quais também não devem ser computados quando da aferição do critério previsto
pelo art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/1993, nos seguintes termos:

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da
Constituição. (...) 4. A inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 34, parágrafo único,
da Lei 10.741/2003. O Estatuto do Idoso dispõe, no art. 34, parágrafo único, que o benefício
assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins do
cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. Não exclusão dos benefícios
assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários, no valor de até um salário
mínimo, percebido por idosos. Inexistência de justificativa plausível para discriminação dos
portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como dos idosos beneficiários da
assistência social em relação aos idosos titulares de benefícios previdenciários no valor de até
um salário mínimo. Omissão parcial inconstitucional. 5. Declaração de inconstitucionalidade
parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 34, parágrafo único, da Lei 10.741/2003. 6.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 580963, Relator(a):  Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013)

No mesmo sentido se manifestou o STJ, na solução de seu tema repetitivo n. 640.

Sem embargo, como a aposentadoria recebida pelo cônjuge da autora supera o valor
mínimo, não pode ser desconsiderado do computo da renda familiar, de modo que a renda per
capita, in casu, deve ser considerada superior ao limite legal (1/4 do salário mínimo).

No entanto, ciente de que tanto o STF (tema n. 27 - RE 567.985) como o STJ (tema n. 185 -
REsp 1.112.557) determinam a análise de outros critérios para aferir o estado de
miserabilidade, passo ao exame das especificidade do caso, com vistas a apurar a eventual
comprovação do estado ensejador do BPC.

Com efeito, destaca-se do laudo social lavrado nos autos (EVENTO 19, Certidão 1, grifos
acrescentados) o seguinte:

3. Os bens que guarnecem a residência do casal já estão bem deteriorados pelo tempo, a
pequena estante que fica na sala está com locais, descascados, o sofá puído eas paredes com
um pouco de mofo.

4. A parte autora ou sua família não participam de nenhum outro programa social mantido
pela União, Estado ou Municipio.

5. O imóvel em que reside a parte auora é próprio, possui fornecimento de luz e água, mas não
possui coleta de esgoto. Fui informada que este é cobrado na conta de água e esgoto, mas o
serviço não é fornecido pela empresa concessionária. Os dejetos são jogados em um valão
que passa ao lado da propriedade. Os principais utensílios que compões a casa são camas,
sofá, uma pequena estante, fogão e geladeira. 
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6. A rua em que a residência está localizada não é asfaltada, na proximidade só há o UPA DE
CARAPINA, e o Posto de Saúde do Bairro. A residência é atendida por transporte público. 

7. A família gasta em média R$300,00 com alimentação, R$150,00 com medicamentos,
R$150,00 com luz e R$50,00 com água. 

8. A autora, anda em cadeira de rodas e só consegue se manter em pé com auxílio de um
andador e por pouco tempo, seus pés são deformados e o joelho muito inchado. Relatou
sentir muitas dores.

Da análise do exame social, concluo que restou devidamente comprovado o estado de
hipossuficiência necessário ao acolhimento do pedido, visto que, a despeito das despesas
declaradas, a renda percebida pelo mantenedor da casa é de baixo valor, sobretudo quando
considerado, na mesma linha do que foi consignado pelo sentenciante, que a unidade familiar
é formada por pessoas de idades muito avançadas (ambas superam os 80 anos), possuindo a
autora, ainda, a saúde debilitada, que demanda especial cuidado, havendo, inexoravelmente, o
comprometimento de parcela significativa da renda no custeio de condições de saúde com
vistas a possibilitar uma vida que atenda a padrões mínimos de dignidade. Ademais, a
precariedade material das condições de vida da parte se faz patente, da análise das imagens de
sua moradia, que acompanham o exame social (EVENTO 19, Fotos 2 a 5).

Ressalto, por fim, que as alegações genéricas do recorrente acerca da subsidiariedade da
atuação do Estado na garantia de condições mínimas de dignidade ao idoso, nos termos do art.
203, I, da Constituição da República, frente a alegada atuação primária de seus familiares,
sem qualquer indicação concreta acerca da possibilidade de atuação de algum parente, tal
como feito in casu, não possuem o condão de afastar as conclusões do juízo sentenciante, ora
referendadas, sobretudo diante do conceito previsto pelo art. 20, § 1º, da Lei n. 8.742/1993, o
qual, como já dito, deve ser interpretado de maneira restrita.

Nesses termos, a manutenção da sentença recorrida perfaz medida que se impõe.

INSS isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento da verba honorária, que
fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei
n. 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra. 

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000789511v13 e do código CRC 9095202f. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002735-76.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA NAITZ GERONIMO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835147v2 e do código CRC eb686c7f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010760-59.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RENATO DA HORA GONZAGA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal em face da sentença que
declarou a inexistência de obrigação tributária que imponha ao autor o recolhimento
de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de férias indenizadas, na condição de
trabalhador portuário avulso (via OGMO/ES); bem como condenou a União a restituir os
valores indevidamente recolhidos a esse título.

Alega a recorrente, em síntese, que no caso específico dos autos não há prova de
que o autor não tenha gozado das férias por necessidade do serviço e que não há prova de que
o autor foi impedido de gozar das férias, motivo pelo qual requer a reforma da sentença com
o julgamento de improcedência do pedido, ou sua anulação, a fim de que o autor seja
intimado a comprovar o fato constitutivo de seu direito.

VOTO

1 - PRELIMINARMENTE: DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES

Preliminarmente, à luz do relatório apresentado pelo autor junto a sua inicial
(EVENTO 1, Relação De Salários Contribuição 4), de onde se infere o pagamento das férias
por meio de conversão em pecúnia, mensalmente, e não por ocasião da fruição das férias,
considero desnecessária a instrução complementar do feito, razão pela qual REVOGO o
Despacho do EVENTO 31 e, por corolário, deixo de apreciar o requerimento formulado ao
EVENTO 35, cujo objeto será analisando na apreciação do mérito da demanda.

 

2 - MÉRITO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 505



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 248/260

5010760-59.2020.4.02.5001 500000754904 .V22 JES10861© JES7058

Acerca da matéria tratada nos autos, observo que a Constituição Federal, no art.
7º, XXXIV, garante igualdade de direitos entre os trabalhadores avulsos e empregados com
vínculo permanente.

É sabido que o trabalhador portuário avulso não possui vínculo empregatício
com as empresas para as quais presta serviços, nem com o Órgão Gestor de Mão de Obra
(OGMO), podendo trabalhar nos dias e horas que escolher, desde que observada a escala de
rodízio determinada pelo OGMO. Nessa espécie de prestação de trabalho não há, portanto,
vínculo empregatício e relação de subordinação entre o trabalhador e o empregador.

Entretanto, a Lei n° 5.085/66 garante ao avulso o direito às férias anuais
remuneradas, da seguinte forma:

Art. 2º As férias serão pagas pelos empregadores que adicionarão, ao salário normal do
trabalhador avulso, uma importância destinada a esse fim.

Art. 3º Os sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais agirão como
intermediários, recebendo as importâncias correspondentes às férias, fiscalizado o
preenchimento das condições, legais e regulamentares, aquisitivas do direito, e efetuando o
pagamento das férias aos trabalhadores, sindicalizados ou não, que fizerem jus a elas.

Verifica-se, assim, que a legislação determina que o empregador pague as férias
ao trabalhador avulso em pecúnia, de forma adicional ao salário normal.

Quanto à natureza da verba recebida a título de férias, observo que a
jurisprudência do E. STJ entende que, o fato do trabalhador portuário avulso não possuir
vínculo empregatício ou relação de subordinação com o OGMO ou com as empresas para as
quais presta serviço, não retira a natureza indenizatória das parcelas recebidas a título de
férias não gozadas, uma vez que o direito a férias anuais remuneradas advém de lei, assim
como a previsão de seu recebimento em pecúnia, por impossibilidade de fruição normal.

Neste sentido, trago a colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRABALHADOR AVULSO.
PORTUÁRIO. FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DO REFERIDO IMPOSTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há de se
falar em omissão no acórdão, quando a questão jurídica foi suficientemente examinada,
inclusive no concernente às especificidades do pagamento das férias, convertidas em pecúnia,
aos trabalhadores avulsos portuários, em comparação com o pagamento da mesma parcela,
realizado aos trabalhadores em geral. II. Os valores pagos a título de conversão de férias em
pecúnia, aos trabalhadores portuários avulsos, não constituem hipótese de incidência de
imposto de renda, porquanto revelam natureza indenizatória e não remuneratória. Multifários
precedentes do STJ (REsp 1.148.781/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe de 29/04/2010; AgRg no REsp 1.154.951/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
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PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/05/2010). III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
665878/BA, Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2, Data do Julgamento
16/04/2015);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. IMPOSTO DE
RENDA DE PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE
FÉRIAS PROPORCIONAIS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO
INCIDÊNCIA. TEMA JÁ JULGADO PELO REGIME DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO STJ 08/08. 1. No que se refere à suposta malversação dos arts. 165, 458 e 535
do CPC, observa-se que a parte recorrente apenas afirmou padecer de vícios o acórdão
combatido, sem apontar com precisão quais seriam eles. Desta forma, incide a Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal - STF, por analogia. 2. A Corte a quo decidiu a lide em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que não incide
imposto de renda sobre os valores percebidos pelo empregado a título de férias indenizadas,
em vista do seu caráter indenizatório. O presente tema foi objeto do regime estatuído pelo art.
543-C, do CPC (recurso repetitivo), por ocasião do julgamento pela Primeira Seção do STJ do
REsp 1.111.223/SP, da relatoria do Ministro Castro Meira, (DJU 4.5.2009). 3. É firme a
orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Primeira Seção no sentido de que "o
caráter eventual da prestação laboral do trabalhador avulso não lhe retira direitos próprios
conferidos aos demais trabalhadores regidos pela CLT, tanto que a Constituição Federal
determinou sua equiparação com os demais trabalhadores figurantes do art. 7º, caput e inciso
XVII. (REsp 1128412/RS, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 26.02.2010). No
mesmo sentido, citam-se, ainda, os seguintes julgados: AGRESP 1154951/RS, Primeira Turma,
rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 3/5/2010; RESP 1148781/RS, Segunda Turma, rel.
Ministro Castro Meira, DJe 29.4.2010;RESP 1118170/RS, rel. Ministro Hamilton Carvalhido,
DJe de 29.4.2010; AgRg no REsp 1114982/RS, Segunda Turma, rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe 21/10/2009. 4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp
1.145.562/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/08/2010);

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSTO DE RENDA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 125 DO STJ. 1. Não há violação do art. 535
do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente. No caso, houve expresso debate
sobre a não incidência do imposto no caso de trabalhador portuário avulso. 2. Nos termos da
jurisprudência, não incide imposto de renda sobre a indenização de férias não gozadas e sobre
o respectivo terço constitucional, inclusive nos casos de trabalhador portuário avulso.
Precedentes: AgRg no REsp 1114982/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
21/10/2009 e REsp 1128412/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.02.2010. 3.
Isso porque, "o caráter eventual da prestação laboral do trabalhador avulso não lhe retira
direitos próprios aos demais trabalhadores regidos pela CLT, tanto que a Constituição Federal
determinou equiparar-lhes aos demais trabalhadores no art. 7º, caput e inciso XVII" (REsp
1128412/RS, de relatoria da. Min. Eliana Calmon). 4. No mesmo sentido, a Súmula 125/STJ,
preconiza: "O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não esta sujeito a
incidência do imposto de renda". 5. Recurso especial não provido" (STJ, REsp 1.148.781/RS,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010).
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No caso dos autos, o autor trouxe anexo a sua inicial (EVENTO 1, Relação De
Salário Contribuição 4) o extrato dos salários de contribuições efetuados desde o ano de 2008
(até fev/2019), demonstrando que recebeu o valor referente às férias durante todos os meses
do ano, sobre os quais, houve incidência do IR na grande maioria das vezes.

Tal documento revela que, neste caso concreto, a parte recebia suas férias por
meio de conversão em pecúnia, mensalmente, e não em razão (e na ocasião) de fruição das
férias, o que denota sua natureza indenizatória, convindo reiterar, nesta oportunidade, a
posição do STJ no sentido de que "Os valores pagos a título de conversão de férias em
pecúnia, aos trabalhadores portuários avulsos, não constituem hipótese de incidência de
imposto de renda, porquanto revelam natureza indenizatória e não remuneratória." (AgRg no
AREsp 665878/BA, Relator(a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2, Data do
Julgamento 16/04/2015).

Desse modo, considero comprovado, pelo aludido documento, que o autor
não gozou de férias e que as recebeu em pecúnia, por meio dos valores acrescidos em sua
remuneração, motivo pelo qual sobre a rubrica não deve incidir o IR.

Ainda que assim não fosse, observo que a não fruição das férias se dá pela
natureza especialíssima do trabalho realizado, não havendo como assegurar ao
avulso/portuário o direito de gozo e fruição de férias regulares. Por isso, se estende às férias
dessa peculiar categoria profissional a presunção de que estão continuamente sendo
indenizadas, ainda que pagas parcelada e antecipadamente.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PRESCRIÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS INDENIZADAS. TRABALHADOR AVULSO E PORTUÁRIO.
1. "Com o advento da LC 118/05, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da
seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu
em 09.06.05), o prazo para a ação de repetição do indébito é de cinco a contar da data do
pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime
previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da
vigência da lei nova" (AI nos Embargos de Divergência em REsp 644.736-PE, DJ de
27/08/2007). 2. O marco inicial da prescrição é a data da incidência do IRPF sobre o efetivo
pagamento da parcela em debate (férias + adicional de um terço) e se renova, no caso,
mensalmente, por ocasião de cada recebimento. 3. Está consolidado na jurisprudência que as
férias indenizadas constituem verbas isentas de IRPF. 4. Não há duvidas de que a profissão
está regulamentada, bem como que pela própria natureza especialíssima do trabalho
realizado, justamente por não haver empregador contínuo, do qual se possa exigir observância
às regras da CLT, não há como se assegurar ao avulso/portuário o direito de gozo e fruição de
férias regulares. Também por esse motivo, se estende às férias dessa peculiar categoria
profissional a presunção de que estão continuamente sendo indenizadas, ainda que pagas
parcelada e antecipadamente. 5. O caráter eventual da prestação laboral do trabalhador
avulso não lhe retira direitos próprios conferidos aos demais trabalhadores regidos pela CLT,
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tanto que a Constituição Federal determinou sua equiparação com os demais trabalhadores
figurantes do art. 7º, caput e inciso XVII. (STJ, AgRg no REsp 1154951/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 03/05/2010). 6. Apelação e remessa oficial
desprovidas. (AC 0003912-19.2009.4.01.3300, JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA
(CONV.), TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 09/12/2011 PAG 953.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO
(RE 566.621/RS). TRABALHADOR AVULSO PORTUÁRIO. VERBAS PAGAS A TÍTULO DE
FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Nas ações ajuizadas após 09/06/2005, aplica-se a prescrição quinquenal (RE 566.621). 2. O
art. 7º, inciso XXXIV, da CF/88 conferiu "igualdade de direitos entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso". Já a Lei n. 5.085/66 reconhece aos
trabalhadores avulsos o direito a férias. 3. O caráter eventual da prestação laboral do
trabalhador avulso não lhe retira direitos próprios conferidos aos demais trabalhadores
regidos pela CLT, tanto que a Constituição Federal determinou sua equiparação com os
demais trabalhadores figurantes do art. 7º, caput e inciso XVII e XXXIV. Precedentes do STJ e
desta Corte. 3. Portanto, os trabalhadores avulsos portuários possuem, como os demais
trabalhadores, mesmo considerando as peculiaridades da prestação laboral, direito ao
pagamento de férias não gozadas e respectivo terço constitucional. 4. "É indevida a incidência
de imposto de renda sobre os valores pagos ao trabalhador portuário avulso a título de férias
não gozadas e o respectivo terço constitucional, em face da sua natureza indenizatória" (AC
0004835-45.2009.4.01.3300/BA, Rel. Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma,
e-DJF1 p.542 de 13/03/2015). 5. Apelação e remessa oficial parcialmente providas para impor
a prescrição quinquenal. (AC 0014048-75.2009.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL
JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 09/12/2016 PAG.)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. 1. Aplicabilidade dos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº
118/2005, relativamente às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005. Extinção do direito de
pleitear as parcelas recolhidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a propositura da
ação. 2. O fato de que o TPA (trabalhador portuário avulso) não possui vínculo empregatício
ou relação de subordinação com o OGMO (órgão gestor da mão-de-obra) ou com as empresas
para as quais presta serviço não retira a natureza indenizatória das parcelas recebidas a título
de férias indenizadas. 3. Reconhecido o direito da impetrante à compensação dos valores
indevidamente recolhidos, corrigidos monetariamente pela Taxa SELIC. (TRF4, APELREEX
5002676-39.2010.4.04.7208, SEGUNDA TURMA, Relatora LUCIANE AMARAL CORRÊA
MÜNCH, juntado aos autos em 21/06/2011)

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença prolatada.

Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária que
arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei
9.099/1995.

Voto por negar provimento ao recurso, nos termos supra.

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 14/10/2020
Pauta: 505



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 252/260

5010760-59.2020.4.02.5001 500000754904 .V22 JES10861© JES7058

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000754904v22 e do código CRC b10276fc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010760-59.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RENATO DA HORA GONZAGA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO MAZARIM FERNANDES (OAB ES009281)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar
provimento ao recurso, nos termos supra, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835850v2 e do código CRC c8ea7eb2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000540-02.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: VICENTE DELPUPO (AUTOR)

RELATÓRIO

 

Sumário: VICENTE DELPUPO apresentou a presente ação em face de MASTERCARD
BRASIL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) visando à declaração de inexistência
dos débitos relativos a compras realizadas com seu cartão (crédito e débito), saques indevidos
e a empréstimo contratado; à restituição dos referidos valores; bem como à condenação das
rés ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, sustenta, o demandante, que
não realizou as indigitadas operações e que foi vítima de uma fraude.

Sentença (EVENTO 22): extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao corréu
MASTERCARD, e julgou procedente os pedidos em face da CEF, a fim de declarar a
inexistência dos débitos relativos às compras, aos saques e ao empréstimo fraudulentamente
contratados, e de condenar o banco público a proceder ao cancelamento/restituição dos
valores desembolsados pela parte e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais, com base na seguinte fundamentação:

No caso concreto, a parte autora alega ter sido vítima de fraude, haja vista que não reconhece
diversas compras que foram efetuadas em seu cartão de
crédito no dia 23/09/2019, compras através de débito automático, saques efetuados em
sua conta corrente, além da contratação de emprestimo no dia 24/09/2019, no valor liquido de
R$ 8.523,00. 

A CEF deixou de juntar aos autos documentos capazes de comprovar que as transações
questionadas foram, de fato, efetivadas pelo próprio autor. Ademais, a ré não acostou aos
autos qualquer documento para o esclarecimento da lide, tampouco demonstrou a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Assim, deixou de
cumprir o art. 11 da Lei 10.259/01. Dessa forma, considero processualmente provado, com
base no art. 400 do NCPC, os fatos alegados na petição inicial.

Registro que a sistemática de julgamento com base no art. 11 da Lei 10.259/01, como feito
acima, foi recentemente chancelada pelo Colegiado Recursal do ES através de Enunciado
Sumular 63: "A aplicação do artigo 11 da Lei nº 10.259, de 12.07.2001, independe de
despacho ou decisão do juiz da causa, porque se trata de norma cogente, e servirá de base
para a verificação do conteúdo fático-probatório que o réu necessita apresentar por força do
inciso II, do artigo 373, do CPC." 
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Nesse passo, não tendo sido as compras questionadas pela parte autora por ela realizadas,
tampouco os saques efetuados e o emprestimo contratado, deverá a CEF proceder o
cancelamento/estorno dos referidos valores desembolsados pela parte autora.

No que tange ao dano moral, via de regra, entendo que casos de compras fraudulentas e
saques indevidos são considerados como mero aborrecimento. No entanto, é inegável
o transtorno ocorrido e a perda de tempo correspondente, diante da dificuldade de solução do
caso na seara administrativa, mesmo com todos os esforços da parte autora. Se a CEF tivesse
resolvido o problema administrativamente, a parte autora teria evitado o transtorno de
perseguir tutela jurisdicional a fim de reverter tal situação. Assim, parece-me ser o caso de
aplicar a “teria do desvio produtivo do consumidor” (STJ: REsp 1.737.412) e reconhecer a
incidência de dano moral com viés meramente punitivo, a exemplo do Enunciado 532 do STJ.
Arbitro o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Razões do recorrente – CAIXA (EVENTO 29): sustenta que não cometeu qualquer
ilegalidade, visto que, segundo o relato do autor, ele que forneceu a terceiro os seus dados,
sendo ele o responsável pela utilização indevida do seu cartão e da sua senha, segundo
disposição contratual. Alega que há evidente causa de excludente de sua responsabilidade, na
medida em que os danos ocorreram por culpa exclusiva da parte e de terceiros (fraudador e do
estabelecimento comercial). Argumenta que a fraude noticiada materializa fortuito externo e
que, de acordo com o contrato, o cliente deve responder pela utilização do cartão até a
comunicação do seu extravio. Afirma que o autor não comprovou ter sofrido qualquer dano
relacionado a sua honra, pelo que se faz indevida a condenação em danos morais.
Subsidiariamente, aduz que o montante arbitrado implica enriquecimento ilícito da parte, pelo
que requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões (EVENTO 34): pugnado pelo desprovimento do recurso.

VOTO

A fim de bem compreender os contornos da lide, oportuna se faz a transcrição dos fatos
alegados pelo autor, atualmente com 76 anos, em sua petição inicial (EVENTO 1, Petição
Inicial 1, fls. 2-3):

no mês de setembro de 2019, estava em sua residência, quando recebeu ligação em seu
telefone fixo de nº 3227-3120, de pessoa que se identificou pelo nome de Priscila, informando
ser do setor de segurança do cartão de crédito Mastercard. 

A pessoa em questão questionou se o Requerente havia realizado compra nas Lojas
Americanas do Shopping Vitória, o que foi negado. 

Com a negativa, o Autor foi orientado a ligar para o Setor de Segurança, cujo numero
encontrava-se atrás de seu cartão multifunção, ou seja, 4004-9009. 
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Após desligar, o Autor realizou a ligação, sendo atendido por pessoa que o orientou a riscar o
número de 03 (três) dígitos atrás do cartão, escrever carta de próprio punho informando que
não reconhecia a compra e solicitando uma investigação, colocar todo o conteúdo em um
envelope e entregar a enviado do banco, de nome Paulo dos Santos, que se apresentaria
mediante uma senha de reconhecimento a qual lhe foi passada no ato (4560). 

Tendo cumprido fielmente as orientações, o Autor foi surpreendido com a utilização de seu
cartão, tanto na modalidade saque/débito, quanto crédito, nas seguintes transações: (...)

Entretanto, mesmo com movimentação atípica, entre negociações realizadas e negadas, o
sistema de segurança da primeira e segunda Requeridas manteve-se inerte, causando prejuízo
maior ao Requerente. 

Verificando então ter sido vitima de um golpe, o Autor procedeu à confecção do BU nº
40486341, bem como buscou a Agência da Primeira Requerida informando o ocorrido.

Segundo o que foi relatado e não restou impugnado na contestação da CEF, o autor foi vítima
do que a imprensa convencionou denominar golpe do motoboy.1

A questão atinente à responsabilidade das instituições financeiras frente a seus
clientes/consumidores há muito é objeto de deliberação por parte do Superior Tribunal de
Justiça.

Nesse sentido, sabe-se que "A jurisprudência desta Corte já fixou a tese de que a
responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é objetiva, assumindo
o risco integral pela sua atividade, desincumbindo-se apenas se demonstrar a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiros ou que, tendo prestado o serviço, o defeito não mais
exista" (AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 16/08/2019).

Da análise da sentença, verifica-se que a premissa do julgado está estabelecida no fato de a
CEF, a despeito da natureza jurídica da relação estabelecida com o autor (CDC, art. 3°, § 2º,
c/c art. 6º, VIII), não haver feito qualquer prova de suas alegações. Assim, afirmou, o juízo
recorrido, que "A CEF deixou de juntar aos autos documentos capazes de comprovar que as
transações questionadas foram, de fato, efetivadas pelo próprio autor.", que "a ré não
acostou aos autos qualquer documento para o esclarecimento da lide, tampouco demonstrou
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora." e que
"deixou de cumprir o art. 11 da Lei 10.259/01."

Nada obstante, vê-se que, em seu recurso, a CEF não impugna os fundamentos da sentença
recorrida. Pelo contrário, o cotejo comparativo do recurso (EVENTO 29, Recurso Inominado
1) e da peça de defesa do banco (EVENTO 12, Contestação 1) evidencia que o apelo perfaz
mera reprodução da contestação (ipsis litteris) no que tange aos tópicos "da ausência de
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responsabilidade da CEF" e "da excludente de responsabilidade.", razão pela qual não
merece ser conhecido, quanto a esses pontos, por violação do principio da
dialeticidade recursal, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC.  Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO CONHECIDO. Considerando que as razões recursais acabam por estar dissociadas da
efetiva fundamentação da sentença, tratando-se praticamente de mera cópia da
contestação, o recurso de apelação não deve ser conhecido, ante a ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal e ante a lembrança do que está disposto nos artigos 932, III, e 1.010,
III, do CPC. (TRF4, AC 5000942-45.2018.4.04.7217, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA
INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 22/05/2019)

Ressalto que, ainda se superada a barreira da admissibilidade no ponto, melhor sorte não
assistiria ao réu quanto ao mérito da questão.

Isso porque, embora o recorrente tente imputar ao autor a responsabilidade exclusiva pelos
danos sofridos, alegando que esse foi o responsável pelo fornecimento do seu cartão e de sua
senha aos criminosos, faz-se necessário observar que o noticiado (e sofisticado) ato ilícito
pressupõe o acesso dos criminosos aos dados bancários do cliente, os quais deveriam estar
abarcados pelo sigilo que lhes é próprio, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

Ainda que assim não fosse, observa-se que, no caso em epígrafe, os criminosos realizaram
expressivas (e incomuns) operações bancárias em curtíssimo espaço de tempo (apenas dois
dias), o que, a toda evidência, deveria ser obstado pelo sistema de segurança da instituição
bancária, sendo certo que a salvaguarda das operações financeiras de seus clientes, inclusive
frente aos riscos de fraude, compõe parte das obrigações inerentes da exitosa atividade
econômica desempenhada pelos bancos, sobretudo quando considerado que tal risco
é inerente ao seu empreendimento. 

É de se ressaltar, ademais, que "É nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com
exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de
sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por
terceiros." (REsp 1737411/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 12/04/2019).

Desse modo, e considerando, sobretudo, que a CEF não se desincumbiu do ônus que lhe era
próprio - não apresentou qualquer prova nos autos (por meio das quais, por exemplo, poderia
demonstrar que as operações realizadas pelos criminosos estavam dentro dos padrões comuns
de consumo do cliente) -, ainda se conhecido fosse o apelo, no tópico atinente à
responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pelo recorrido, o pronunciamento da
improcedência do recurso far-se-ia medida cogente. Nesse sentido:
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DIREITO DO CONSUMIDOR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CARTÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇAS INDEVIDAS. GOLPE DO FALSO MOTOBOY. DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS. COMUNICAÇÃO INTERNA. DESPESAS ATÍPICAS. CULPA
CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO
AUTOR PROVIDO. (...) 12. E, no caso, as circunstâncias permitem concluir que, ainda que
haja culpa da vítima, que de boa-fé forneceu sua senha aos golpistas, não se trata de culpa
exclusiva, uma vez que houve culpa também da instituição financeira, já que os fraudadores de
algum modo tiveram acesso aos dados pessoais do correntista; além disso, o banco deixou de
bloquear despesas completamente destoantes do perfil de consumo da autora. (...) (RI
5028320-56.2018.4.03.6100. Relator JUIZ(A) FEDERAL SERGIO HENRIQUE
BONACHELA. 1ª TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. Data: 07/07/2020. Data da
publicação: 13/07/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO
"MOTOBOY". (...) Utilização indevida de cartão de crédito por terceiros, fraudadores.
Transações que fogem ao padrão de gastos da autora. Responsabilidade objetiva por danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias (súmula 479 do STJ). Declaração de inexigibilidade dos débitos
apontados na inicial e condenação dos recorrentes em dano moral. Valor fixado de modo
comedido em R$ 5.000,00, a título simbólico. Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001275-43.2019.8.26.0020; Relator (a): Régis Rodrigues
Bonvicino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro:
22/04/2020)

No que tange ao dano moral, diferentemente do que foi alegado no recurso, considero que as
circunstâncias do caso concreto denotam, sim, que o autor se submeteu a abalo ao seu
patrimônio imaterial que transcende ao mero aborrecimento. 

Nesse aspecto, destaco que a parte se qualifica como cliente de uma instituição bancária que,
a par de ser vítima de um sofisticado golpe financeiro, ficou à mercê da incapacidade da ré,
detentora da guarda dos seus proventos, de lhe garantir aquilo que deveria ser o objeto
primeiro da contratação: a segurança das suas finanças.  Se a insegurança acerca do estado de
suas economias não fosse razão suficiente, in casu, o demandante, além de necessitar registrar
boletim de ocorrência junto à autoridade policial (EVENTO 1, Outros 3), ainda foi alvo de
cobrança, por parte da recorrente, em relação ao débito objeto das fraudes, a despeito de a
CEF sequer contestar a ocorrência dos fatos nesta ação. É dizer, faz-se inegável que, além do
prejuízo material, o autor - enfatize-se, um idoso de 76 anos - sujeitou-se a diversos
transtornos por conta dos fatos, em razão da "dificuldade de solução do caso na seara
administrativa, mesmo com todos os esforços" (como bem anotado pela sentença), somente
vindo a obter a solução da questão, na via judicial, passado um ano dos episódios.
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Assim sendo, considero que exsurge dos fatos, inequivocamente, a ocorrência do dano à
dimensão extrapatrimonial do indivíduo, de modo a ensejar a compensação moral deferida
pela sentença.

Sem embargo, considero suficiente ao atendimento dos propósitos compensatório, punitivo-
pedagógico e preventivo da medida, a fixação da referida indenização em patamar inferior
àquele fixado pelo juízo sentenciante, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, a corrente jurisprudencial acolhida por meio deste julgado não deixa de reconhecer
que, apesar de não haver culpa exclusiva da vítima, o comportamento do autor concorreu para
a ocorrência dos prejuízos que redundaram na lide (tal como expressamente citado na
jurisprudência supra). Em razão disso, o patamar indenizatório deverá ser reduzido pela
metade.  

Desse modo, considero que o recurso da CEF merece ser parcialmente conhecido, apenas no
que tange à condenação por danos morais e, na parte conhecida, parcialmente provido, a fim
de reduzir a indenização por danos extrapatrimoniais ao patamar de R$ 3.000,00 (três
mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei
n. 9.099/1995 conjugado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Posto isso, voto por CONHECER PARCIALMENTE do RECURSO para, na parte
conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reduzir a condenação em
indenização por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da
fundamentação supra.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Juiz Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000795012v55 e do código CRC 40c80f7a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:9 
 

1. https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/06/21/golpe-do-motoboy-causa-prejuizos-de-ate-r-8-mil-entenda-como-
funciona-e-como-evitar.ghtml
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RECURSO CÍVEL Nº 5000540-02.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RECORRIDO: VICENTE DELPUPO (AUTOR)
ADVOGADO: SIMONE PAGOTTO RIGO (OAB ES007307)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
PARCIALMENTE do RECURSO para, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO a fim de reduzir a condenação em indenização por danos morais ao patamar
de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação supra, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 14 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por LEONARDO MARQUES LESSA, Relator do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000835394v2 e do código CRC 783895ed. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LEONARDO MARQUES LESSA 
Data e Hora: 14/10/2020, às 17:11:9 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013637-69.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO JOSÉ
PEREIRA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora impetrante, com pedido de
medida liminar contra decisão do Juiz Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, 3ª Vara
Federal de Cachoeiro de Itapemirim, ora impetrado, que nos autos do processo nº 5002318-
38.2019.4.02.5002 (autos principais) indeferiu o pedido de destacamento dos honorários
contratuais.

 

2. Alega o impetrante que atuou como patrono nos autos do Processo nº
5002318-38.2019.4.02.5002 e que, em observância ao previsto em Contrato de Honorários
firmado com o cliente (EVENTO 48), postulou o destacamento dos honorários advocatícios
contratuais, notadamente dos atrasados, das seguintes importâncias:

- RPV em favor do Requerente, MARIA JOANA ANASTACIO DE SOUZA,
referente ao valor principal, no montante de R$ 19.396,39;

-RPV em favor da pessoa jurídica Antônio José Pereira de Souza Advogados
Associados, CNPJ n.º 18.472.843/0001-56, referente aos honorários contratuais, no valor de
R$ 8.312,74.

 

3. Aduz que conforme contrato de prestação de serviços foi convencionado
entre as partes o pagamento de verba honorária no montante de 30% incidentes sobre as
parcelas vencidas e mais 30% sobre as 12 parcelas vincendas.

 

4. Afirma que houve equívoco na decisão do magistrado que indeferiu o
destacamento dos honorários sob os fundamentos de que “o advogado no exercício do seu
ministério privado presta serviço público e exerce função social (art. 2º, § 1º, da Lei
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8.906/94), tendo o dever ético de não se locupletar, por qualquer forma, à custa do cliente
(artigo 34, XX, do Estatuto da Advocacia)” e que, com amparo Jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, os honorários contratuais não poderiam superar 30% do proveito
econômico do litígio. Disse o juízo que “no caso dos autos não há qualquer omissão ou
contradição, tendo ficado bastante claro que o percentual pactuado a título de honorários é
exagerado e não se coaduna com a legislação pátria”.

5. Informa não haver abuso ou lesão a seu cliente, visto que através da ação foi
concedido o benefício de aposentadoria ao autor, logo, a parte que hoje conta com 57 anos de
idade terá um proveito econômico de aproximadamente R$ 225.720,00, em média, a título de
futuras prestações, motivo pelo qual a verba honorária pactuada entre as partes não se mostra
exorbitante.

 

6. Pugna pela concessão da liminar para assegurar o direito do
impetrante/Patrono ao destacamento dos honorários contratuais, na importância de 30%
incidentes sobre as parcelas vencidas e 30% sobre as 12 parcelas vincendas, convencionadas
no contrato de prestação de serviços e, no mérito, requer a procedência do mandado de
segurança para, ratificando a liminar, assegurar a exigibilidade do convencionado no contrato
particular no que se refere à percepção dos Honorários de Advogado pactuados, autorizando o
levantamento pelo impetrante de forma destacada os honorários a título de atrasados, sem
prejuízo do direito à percepção de honorários advocatícios das 12 (doze) parcelas a vencer,
conforme peticionado no processo originário.

 

7. No evento 3 consta petição da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
postulando sua inclusão no feito na qualidade de amicus curiae, ou, caso assim não se
entenda que a peça seja recebida como memoriais.

VOTO

8. A decisão que apreciou o pedido liminar assim decidiu (evento 4):

Inicialmente, nada a prover quanto à petição de evento 3, uma vez que em
sede de Juizados Especiais não é cabível a intervenção de terceiros, nem na
qualidade de amicus curiae, conforme disposto no art. 10 da Lei 9.099/95.
Ainda, como a OAB não é parte nos autos principais, não cabe a intervenção 
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como terceito interessado, não há que se falar em recebimento da petição
como memoriais. Assim, indefiro os pedidos formulados por se tratar de
processo que tramita no âmbito dos Juizados Especiais.

Passo à análise da liminar.

Destarte, verifico que o direito ao destacamento da verba honorária é
assegurado pelo ordenamento jurídico, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22
da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), sendo confirmada pela
jurisprudência dos TRFs, tendo em vista tratar-se de verba de natureza
alimentar destinada a remunerar o patrono pela atuação na causa. Nesse
sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE GROSSOS contra decisão que indeferiu o
destaque dos honorários contratuais em cumprimento de sentença (0130760-
14.2013.4.02.5101). 2 - A pretensão recursal merece acolhida. A reserva dos
honorários contratuais tem por base o disposto no art. 22, §4º da Lei nº
8.906/94. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Tratando-se de honorários contratuais ajustados em percentual sobre o êxito
obtido com a demanda, a jurisprudência do STJ admite pedido do causídico
de reserva de honorários, desde que o requerimento tenha sido feito antes da
expedição do precatório. Precedentes: AgInt no AREsp 774.216/RS Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe
19/10/2016; AgRg no REsp 1.446.324/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 10/12/2014". Precedentes do STJ e deste
Tribunal Regional Federal. STJ AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe
08/03/2017. TRF2. AG - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos -
Processo Cível e do Trabalho 0006007-83.2018.4.02.0000, Desembargador
Federal ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA, julg.
18/12/2018; AG 0001457-45.2018.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Relator
Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES,
julg. 27 de março de 2018. 3 - No caso concreto, compulsando-se os autos
principais, nota-se que ainda não houve a determinação de expedição de
requisitório de pagamento e foi juntado aos autos da demanda originária,
perante o juízo em que tramita o cumprimento de sentença, instrumento de
mandato em que consta expressamente o percentual estipulado de honorários
contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor executado (fl.
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715). 4 - Agravo de Instrumento provido. (TRF-2ª Região, AG 0000065-
36.2019.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Data de disponibilização:
03/04/2019).

 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 564.13, em se
de derepercussão geral, concluiu ser possível o fracionamento da execução 
contra a Fazenda Pública(cujo valor total deveria ser satisfeito por precatório) 
para possibilitar o pagamento doshonorários advocatícios sucumbenciais por 
meio de requisição de pequeno valor (RPV) sob ofundamento de que estes const
ituem direito autônomo do advogado e possuem caráteralimentar. Este julgado, 
contudo, não faz referência aos honorários contratuais.

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 47, do STF, assim dispõe:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa
natureza.”

Quanto aos valores a serem destinados à remuneração do trabalho do
advogado, este juízo tem o entendimento de que nas ações previdenciárias
ajuizadas perante o Juizado Especial Federal a verba honorária justa a
remunerar o advogado é de até 30% sobre o valor a ser recebido pela parte nos
autos do processo.

No caso específico, compulsados os autos da ação de nº 5002318-
38.2019.4.02.5002, verifica-se que a data do ajuizamento foi em 27/05/2019 e
que a decisão que homologou a desistência do recurso inominado interposto se
deu em 20/03/2020, ou seja, 10 meses depois do ajuizamento da ação.

Conforme documento do EVENTO 45, o INSS informou que o benefício foi
implementado a partir de 04/04/2020, com DIB fixada em 23/01/2018.

Sendo este o caso, destaco que caso a sentença tivesse sido proferida após 12
meses do ajuizamento da ação, ou em tempo maior do que esse, o patrono do
autor teria toda a pretensão atendida nos autos daquele processo, visto que as
parcelas vincendas somariam 12 parcelas, dentro do cálculo dos próprios
autos.
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Ocorre que, como a homologação da desistência do recurso se deu no prazo de
10 meses após o ajuizamento da ação, não há como o patrono do autor
executar o pactuado no contrato particular de honorários dentro daqueles
autos, pois não é possível a incidência de verba honorária sobre valor que não
consta no cálculo do processo.

Não obstante, na petição do EVENTO 51 (outros 2) o INSS informou o valor
total a ser pago ao autor de R$ 27.709,14 e o patrono requereu o destacamento
de 30% do valor devido, que corresponde a R$ 8.312.74, equivalente a 30% do
valor devido (evento 48 petição 1).

Diante de todo o exposto, entendo que não se mostra abusivo o pleito
formulado pelo advogado, nem o contrato particular firmado entre as partes,
motivo pelo qual concedo a liminar requerida pelo impetrante suspendo os
efeitos da decisão do EVENTO 54 nos autos da ação 50023183820194025002,
a fim de assegurar ao impetrante o direito ao recebimento da verba
honorária, de forma destacada, consoante valores apresentados na petição do
EVENTO 48 daqueles autos, ou seja, sem o desconto mencionado pela
decisão ora atacada.

9. Não houve manifestação das partes.

10. Assim, voto por CONCEDER a segurança pretendida, nos termos já
definidos pela decisão que deferiu a liminar. Sem condenação em custas ou honorários
advocatícios, nos termos da Lei.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681373v2 e do código CRC 58e20178. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:12 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013637-69.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA (OAB ES006639)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
a segurança pretendida, nos termos já definidos pela decisão que deferiu a liminar. Sem
condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739521v2 e do código CRC be787394. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:13 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013831-69.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: KENIA PACIFICO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por KENIA
PACIFICO DE ARRUDA, representado a pessoa jurídica KENIA PACIFICO DE ARRUDA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 35.752.230/0001-91,
contra ato atribuído ao juízo da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu o
destacamento dos honorários contratuais no importe de 30% dos valores devidos à parte
autora, mas determinou a dedução da quantia de R$ 13.176,68, que corresponde a 30% de
12 prestações do benefício previdenciário.

 

2. Sustenta o impetrante que o pedido de destacamento dos honorários foi
indeferido porque o juízo aduziu que o contrato prevê que além do montante correspondente a
30% sobre os atrasados, o cliente deveria também pagar 30% das 12 primeiras parcelas
vencidas, o que seria abusivo, na visão do Douto Magistrado. Relata que o contrato foi
assinado pelas partes e que nada se pagou de entrar para o ajuizamento da ação, deixando
para perceber honorários apenas ao final, com o êxito da demanda. Aduz que não há
abusividade e que não haverá remuneração de valores superiores a 30% do ganho econômico
que o cliente obterá com a ação. Relata que a autoridade coatora amparou-se em
entendimento do STJ que supostamente afirma que os honorários contratuais não poderiam
superar 30% do proveito econômico do litígio. Apontando um julgado que obsta remuneração
quando se tratar de 50% do benefício econômico gerado, o que não é o caso dos autos.
Defende que a decisão atacada fere os ditames constitucionais, legais e contratuais e que o
valor cobrado não é excessivo se comparado ao proveito econômico que a autora terá
percebendo o benefício ao longo da vida. Defende, assim, seu direito líquido e certo de
perceber os valores, tal como convencionado pelo contrato.

 

3. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja garantido ao impetrante
o direito da de receber os honorários contratuais de forma destacada na importância de 30%
dos atrasados devidos ao autor da ação 5002864-30.2018.402.5002, que corresponde a R$
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12.879,66 (doze mil oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e seis reais), que seja
expedida RPV em nome da sociedade que integra a advogada do autor.

VOTO

4. A decisão que apreciou o pedido liminar assim decidiu (evento 3):

Destarte, verifico que o direito ao destacamento da verba honorária é
assegurado pelo ordenamento jurídico, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22
da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), sendo confirmada pela
jurisprudência dos TRFs, tendo em vista tratar-se de verba de natureza
alimentar destinada a remunerar o patrono pela atuação na causa. Nesse
sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Trata-se de agravo de instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE GROSSOS contra decisão que indeferiu o
destaque dos honorários contratuais em cumprimento de sentença (0130760-
14.2013.4.02.5101). 2 - A pretensão recursal merece acolhida. A reserva dos
honorários contratuais tem por base o disposto no art. 22, §4º da Lei nº
8.906/94. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Tratando-se de honorários contratuais ajustados em percentual sobre o êxito
obtido com a demanda, a jurisprudência do STJ admite pedido do causídico
de reserva de honorários, desde que o requerimento tenha sido feito antes da
expedição do precatório. Precedentes: AgInt no AREsp 774.216/RS Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/10/2016, DJe
19/10/2016; AgRg no REsp 1.446.324/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 10/12/2014". Precedentes do STJ e deste
Tribunal Regional Federal. STJ AgInt no REsp 1571017/SE, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe
08/03/2017. TRF2. AG - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos -
Processo Cível e do Trabalho 0006007-83.2018.4.02.0000, Desembargador
Federal ALCIDES MARTINS, TRF2 - 5ª TURMA ESPECIALIZADA, julg.
18/12/2018; AG 0001457-45.2018.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Relator
Desembargador Federal ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES,
julg. 27 de março de 2018. 3 - No caso concreto, compulsando-se os autos
principais, nota-se que ainda não houve a determinação de expedição de
requisitório de pagamento e foi juntado aos autos da demanda originária,
perante o juízo em que tramita o cumprimento de sentença, instrumento de
mandato em que consta expressamente o percentual estipulado de honorários
contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor executado (fl.
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715). 4 - Agravo de Instrumento provido. (TRF-2ª Região, AG 0000065-
36.2019.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Data de disponibilização:
03/04/2019).

 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 564.13, em se
de derepercussão geral, concluiu ser possível o fracionamento da execução 
contra a Fazenda Pública(cujo valor total deveria ser satisfeito por precatório) 
para possibilitar o pagamento doshonorários advocatícios sucumbenciais por 
meio de requisição de pequeno valor (RPV) sob ofundamento de que estes const
ituem direito autônomo do advogado e possuem caráteralimentar. Este julgado, 
contudo, não faz referência aos honorários contratuais.

Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 47, do STF, assim dispõe:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa
natureza.”

 

Quanto aos valores a serem destinados à remuneração do trabalho do
advogado, este juízo tem o entendimento de que nas ações previdenciárias
ajuizadas perante o Juizado Especial Federal a verba honorária justa a
remunerar o advogado é de 30% sobre o valor a ser recebido pela parte nos
autos do processo.

 

No caso específico, compulsados os autos da ação de nº 5002864-
30.2018.4.02.5002, verifica-se que a data do ajuizamento foi em 16/11/2018 e
que a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente e concedeu o
benefício à parte autora se deu em 01/08/2019, tendo sido interposto Recurso
Inominado que foi julgado e cujo trânsito em julgado se deu em 12/05/2020
(evento 76), um ano e meio depois do ajuizamento da ação.

 

Conforme outros 3 do evento 84, o INSS apresentou os cálculos do benefício
que totalizou R$ 42.932,21.
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Sendo este o caso, destaco que a decisão final que transitou em julgado (Voto
proferido pelo julgamento do recurso Inominado) foi proferida após 12 meses
do ajuizamento da ação, portanto, o patrono do autor tem toda a pretensão
atendida nos autos daquele processo, visto que as parcelas vincendas somam 12
parcelas, dentro do cálculo dos próprios autos. Ou seja, do valor total a ser
pago à parte autora, o destacamento é de 30%, sem nada a descontar ou a
acrescentar.

 

Não obstante, na petição do EVENTO 83 (Petição 1) o patrono requereu o
destacamento de 30% do valor devido, que corresponde a R$ 12.879,66,
equivalente a 30% do valor total devido à parte autora (R$ 42.932,21).

 

Diante de todo o exposto, entendo que não se mostra abusivo o pleito
formulado pelo advogado nos autos principais, nem o contrato particular
firmado entre as partes, motivo pelo qual concedo a liminar requerida pelo
impetrante suspendo os efeitos da decisão do EVENTO 86 nos autos da
ação 5002864-30.2018.4.02.5002, a fim de assegurar ao impetrante o direito ao
recebimento da verba honorária, de forma destacada, consoante apresentado
na petição do EVENTO 83 daqueles autos, ou seja, sem o desconto mencionado
pela decisão ora atacada.

5. Não houve manifestação das partes.

 

6. Assim, voto por CONCEDER a segurança pretendida, nos termos já
definidos pela decisão que deferiu a liminar. Sem condenação em custas ou honorários
advocatícios, nos termos da Lei.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000681380v2 e do código CRC 6da31efd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:13 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013831-69.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: KENIA PACIFICO DE ARRUDA
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
a segurança pretendida, nos termos já definidos pela decisão que deferiu a liminar. Sem
condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739523v2 e do código CRC 4ca52fcb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:13 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5002599-60.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: AVISO DA SORTE LTDA E OUTRO
ADVOGADO: THOR LINCOLN NUNES GRÜNEWALD (OAB ES018318)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE LINHARES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração apresentados pela CEF, em face do acórdão
de evento 44. Alega, em síntese, que a decisão contém erro material, uma vez que, nela, a
CAIXA consta como impetrante, mas figuraria somente como terceira interessada no
Mandado de Segurança.

Evento 67, indefiro. Descabido o pleito de retirada de pauta de um mandado de
segurança já julgado e com prazo recursal esgotado para a parte peticionante, inclusive a qual
foi garantido o direito de sustentação oral quando do julgamento de mérito, logo, observada a
ampla defesa e contraditório, não tendo, assim, que se falar em cerceamento. De se registrar,
por outro lado, que os embargos de declaração foram interpostos pela CEF, para retificação de
mero erro material como terceira interessada e não pelo impetrante/peticionante.

VOTO

Observa-se que assiste razão à embargante. Muito embora a CEF tenha sido
descrita como impetrante na decisão recorrida, quem impetrou o presente mandado de
segurança foi a empresa AVISO DA SORTE LTDA - ME, como consta da inicial.

Dessa forma, deve o acórdão embargado ser corrigido para que assim passe a
constar:

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado pela empresa AVISO DA SORTE LTDA
- ME contra ato atribuído ao juízo da 1ª Vara Federal de Linhares. Em resumo, alega que a
decisão impõe à impetrante um ônus diabólico e impossível com a inversão do ônus da prova.
Isso porque a prova da aposta é o recibo e cabe a quem apostar verificar imediatamente o
recibo para certificar se foi corretamente registrada, ademais, não há como prever os números
que serão sorteados e a parte autora pode ter preenchido o bilhete a qualquer tempo depois do
sorteio.
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Ante o exposto, voto por conhecer os embargos de declaração apresentados,
para, no mérito, dar-lhes provimento e corrigir erro material, conforme fundamentação
acima. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000712108v6 e do código CRC befe0f89. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:1 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5002599-60.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: AVISO DA SORTE LTDA
ADVOGADO: THOR LINCOLN NUNES GRÜNEWALD (OAB ES018318)

IMPETRANTE: THOR LINCOLN NUNES GRÜNEWALD
ADVOGADO: THOR LINCOLN NUNES GRÜNEWALD (OAB ES018318)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE LINHARES
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração apresentados, para, no mérito, dar-lhes provimento e corrigir erro
material, conforme fundamentação acima, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739400v2 e do código CRC 4a273b0a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:1 
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PETIÇÃO TR Nº 5006206-81.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
REQUERENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

REQUERIDO: HARLHON SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (recebido como Agravo de Instrumento)
interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para
determinar que a ré proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, ao aditamento do período de
2019/1, devendo comprovar ainda que comunicou a instituição de ensino Faculdade Multivix
(Vitória). Em resumo, alega que não se verificou comportamento inadequado do sistema, mas
tramitação de acordo com a quantidade de semestres solicitada na inscrição, e compatível
com o curso superior escolhido pelo autor. Desse modo, o que se observa é o descabimento da
pretensão autoral, pelo esgotamento do período regular de utilização e das dilatações
permitidas, conforme previsão conda no argo 23º, incisos III e V, da Portaria Normativa MEC
n. 15/2011. Assim, requer seja concedida a liminar e cassada a decisão recorrida. 

 

2. A decisão proferida no evento 3 indeferiu o pedido liminar. A parte contrária
apresentou contrarrazões no evento 10, por meio das quais pede a reforma da decisão
recorrida (proferida pelo juízo a quo) na parte em que não foi concedida.

VOTO

3. A decisão proferida no evento 3, em análise do presente recurso, merece ser
mantida por seus próprios fundamentos. Confira-se o seu teor:

(...)

6. A decisão recorrida afirmou o seguinte:

“Trata-se de ação ajuizada por HARLHON SILVA PEREIRA em face
de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FNDE, objetivando, inclusive em sede de tutela provisória de urgência, que o
FNDE proceda
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(...) a manutenção e/ou reestabelecimento do financiamento estudantil (FIES),
no PRAZO DE 48 HORAS com o devido aditamento do período de 2019/1 que o
estudante estudou sem o financiamento, o que lhe acarretou dívidas com a
Faculdade, bem como a prorrogação o Contrato nº 319404562 que o autor
possui com o FIES, até o prazo máximo - de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses,
equivalente a quinze semestres, sem cômputo do período de trancamento de
curso – prazo necessário para a efetiva conclusão do curso - ou de outro prazo
que o julgador julgar razoável - concedido pela Faculdade para a conclusão do
Curso de Graduação em Direito, tendo em vista que o período de rematrícula
se encerra no próximo dia 08/02/2020, nos moldes expendidos (inclusive, no
mandamento constitucional), sob pena de multa diária, de valor a ser arbitrado
por este Juízo, sem prejuízo do crime de desobediência, em caso de
descumprimento de ordem judicial.

Aduz que celebrou contrato de financiamento estudantil no percentual de 100%
em 26/03/2013, quando iniciou seu curso de Direito na AVIES e, após, decidiu
fazer a transferência para a Multivix (Vitória), onde continuou usufruindo do
FIES.

Alega que necessitou suspender o financiamento por três vezes (22/04/2016,
19/04/2017 e 21/10/2017) e, ao iniciar o semestre letivo de 2018/1, foi
informado acerca do encerramento do financiamento estudantil devido ao
decurso do prazo de 10 (dez) semestres, e, já dilatado outros 2 períodos,
conforme art. 5°, §3° da Lei 10.260/01.

Assim, o autor sustenta que cursou no semestre 2019/1, porém não conseguiu
pagar nenhuma mensalidade, o que causou sua inadimplência e a necessidade
de trancar/abandonar o curso em 2019/2. Assim, também em 2020/1 pode ficar
obstado de concluir a graduação, caso lhe seja negada a ordem.

Por fim, o Requerente alega que em contato com a ré, esta lhe informou a
impossibilidade de manutenção do FIES.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, considerando as características do sistema EPROC, baseadas na
simplificação e desburocratização dos procedimentos, e tendo em vista o
princípio da cooperação, positivado e exaltado no CPC/2015, esclareço que é
essencial que as partes e advogados cadastrem adequadamente suas petições
intercorrentes, consoante os diversos tipos disponíveis no sistema (contestação,
recurso, contrarrazões, embargos de declaração etc), pormenorizando o
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máximo possível a sua natureza, evitando-se a identificação imprecisa ou
genérica da peça processual, a fim de propiciar uma tramitação mais eficiente e
célere ao feito.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pois bem. Conforme dispõe o art. 3º, § 1º da Lei n.º 10.260/2001, cabe ao
Ministério da Educação regulamentar o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior (FIES). Nesse contexto, editou-se a Portaria Normativa n°
02, de 31 de março de 2008 e a Portaria Normativa n.º 10, de 30 de abril de
2010.

Acerca do aditamento, cumpre colacionar o disposto no art. 5°, I, §3° da Lei
10.260/01, bem como alguns dispositivos da Portaria Normativa n° 02, de 31
de março de 2008.

Veja-se:

Art. 5o  Os financiamentos concedidos com recursos do Fies até o segundo
semestre de 2017 e os seus aditamentos observarão o seguinte: (Redação dada
pela Lei nº 13.530, de 2017)

I – prazo: não poderá ser superior à duração regular do curso, abrangendo
todo o período em que o Fies custear os encargos educacionais a que se refere
o art. 4o desta Lei, inclusive o período de suspensão temporária, ressalvado o
disposto no § 3o deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.552, de 2007).

§ 3o  Excepcionalmente, por iniciativa do estudante, a instituição de ensino à
qual esteja vinculado poderá dilatar em até um ano o prazo de utilização de
que trata o inciso I do caput, hipótese na qual as condições de amortização
permanecerão aquelas definidas no inciso V também do caput. (Redação dada
pela Lei nº 12.202, de 2010)

Portaria Normativa n° 02, de 31 de março de 2008

Art. 18. O prazo máximo de utilização do financiamento será o período
remanescente para a conclusão do curso, limitado à sua duração regular. 

§ 1º O prazo do caput abrange o período de suspensão do financiamento. 
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§ 2º Excepcionalmente, a instituição de educação superior poderá dilatar em
até 1 (um) ano o prazo do caput, mantidas as condições de amortização. 

§ 3º A dilatação do prazo do financiamento será formalizada em
aditamento, imediatamente após o prazo previsto para a conclusão do curso.

Art. 20. O estudante financiado poderá, na forma estabelecida pelo agente
operador:

II – transferir-se de instituição de educação superior; 

Parágrafo único. Os procedimentos previstos no caput deste artigo terão efeito
a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da manifestação formal do
estudante.

Art. 22. O estudante poderá se transferir de instituição uma vez a cada
semestre, salvo decisão em contrário do agente operador.

 Parágrafo único. A transferência de instituição será formalizada mediante
termo de aditamento ao contrato, firmado por meio de um agente financeiro.

Art. 24. O financiamento poderá ser suspenso uma única vez, por até dois
semestres, mediante solicitação expressa do estudante, observadas as
condições previstas no art. 5º, I, da Lei nº 10.260, de 2001.

Art. 26. Constituem situações de impedimento à manutenção do
financiamento: 

III – o decurso do prazo máximo de utilização do financiamento;

Art. 34. O contrato de financiamento do FIES deverá ser aditado
semestralmente, independentemente do regime de matrícula.

Art. 38. O aditamento não será celebrado nas situações de impedimento à
manutenção do financiamento, previstas no art. 26.

Da leitura dos citados artigos, é possível extrair algumas conclusões sobre o
tema. Os financiamentos concedidos com recursos do FIES até o segundo
semestre de 2017 não podem ser superiores à duração regular do curso.

No caso do curso de Direito, conforme se extrai das diretrizes curriculares
(MEC), "a integralização da carga horária total deve fazer-se em, no mínimo, 5
(cinco) anos; a duração máxima não pode ultrapassar o percentual de 50%
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(cinqüenta por cento) da duração mínima adotada pelo curso;". Assim, entendo
que a duração regular do período é conferida nos 10 (dez) períodos do curso
que ocorrem no prazo de 5 (cinco) anos (o que consta no contrato firmado entre
as partes, inclusive).

Cumpre esclarecer que no prazo máximo de utilização do financiamento
(limitado à duração regular do curso), inclui-se o período de suspensão do
financiamento.

A IES pode, de forma excepcional, dilatar o prazo do financiamento em até um
ano após o prazo previsto para conclusão do curso. A Portaria citada prevê
ainda que o decurso do prazo máximo de utilização do financiamento obsta a
manutenção deste, não podendo ser realizado o aditamento.

Por fim, a jurisprudência entende que nos casos em que ocorrer transferência
de curso com alteração da grade curricular, aumentando-se o prazo em um
semestre, é possível a prorrogação do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. ENSINO SUPERIOR. FIES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
FINANCIAMENTO. DURAÇÃO REGULAR DO CURSO. ALTERAÇÃO DA
GRADE CURRICULAR. POSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO PRIVADA.
REMATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. LEI Nº 9.870/99. 1. Dispondo a Lei
10.260/01, que regula o programa do FIES, em seu artigo 5º, que o
financiamento não pode ter prazo superior à duração regular do curso, e
tendo ocorrido a alteração da grade curricular, aumentando o prazo de
duração regular do curso em um semestre, é possível a prorrogação do
contrato do FIES, a fim de que seja aditado. 2. Nos termos da Lei n.º 9.870/99,
a qual dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras
providências, os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão
direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da
instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual. 3. Referida legislação
possibilita a não renovação de matrícula por inadimplência, hipótese verificada
no caso em tela. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF-4 - AG: 5008113-15.2014.404.0000, Relator: FERNANDO QUADROS
DA SILVA, Data de Julgamento: 04/06/2014, TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: D.E. 05/06/2014)
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No caso em tela, o autor firmou o contrato n° 319404562 em 26/03/2013;
concluiu o 4° período na AVIES e, ao se transferir para a Multivix (Vitória) teve
que retornar ao 3° período; suspendeu o contrato por três vezes (22/04/2016,
19/04/2017 e 21/10/2017), período estes que contabilizam em relação ao limite
temporal de concessão do FIES; teve o contrato dilatado pela IES para fins de
cursar os períodos de 2018/1 e 2018/2, conforme autoriza o art. 5°, §3° da Lei
10.260/2001 e, por fim, cursou em 2019/1 sem o financiamento, estando
inadimplente junto a IES.

No evento 1 (OUT9) o Requerente trouxe aos autos o contrato de financiamento
firmado com a Ré, o Documento de Regularidade de Transferência (DRT) e os
termos aditivos.

Assim, em detida análise de todos os instrumentos que instruem a exordial, é
possível depreender que o financiamento concedido deveria ocorrer até
01/2018 (período de duração regular do curso), de modo que caso a IES
pretendesse dilatar por mais um ano o período de concessão, deveria fazê-
lo imediatamente após o prazo previsto para conclusão do curso.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que o aditamento de
dilatação realizado no primeiro semestre de 2018 não observou a legislação
vigente, uma vez que apenas caberia este tipo de aditamento no segundo
semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019.

Pelas razões expostas, o autor demonstra a sua probabilidade do direito apenas
em relação ao aditamento contratual referente ao primeiro semestre de 2019.
Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente ante a inadimplência autoral
junto à IES decorrente do semestre 2019/1 em que cursou sem o financiamento,
o que pode acarretar na restrição de seu nome junto aos cadastros restritivos de
crédito.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência
requerida, apenas para determinar que a ré proceda, no prazo de 15 (quinze)
dias, ao aditamento do período de 2019/1, devendo comprovar ainda que
comunicou a instituição de ensino Faculdade Multivix (Vitória)”.

7. Destarte a decisão recorrida analisou a situação posta em cognição sumária,
e entendeu que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela,
fundamentando-se nas normas de regência do FIES. Ao contrário do que afirma
o FNDE não vislumbro, por ora, situação a ensejar a cassação da decisão
recorrida, assim como não há que se falar em perigo de irreversibilidade da
medida, ao revés, impedir o autor de cursar o curso de Direito é que
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acarretaria irreversibilidade da medida, fazendo com que perdesse o ano letivo.
Chamo atenção para o fato de que a análise se dá em cognição sumária, não
cabendo a esta Turma analisar a situação posta em cognição exauriente, sob
pena de supressão de instância e de incorrer em ilegalidade. Cumpre destacar
que o juízo processante, ante pedido de reconsideração feito pelo FNDE,
manteve a decisão já prolatada, cabendo-lhe, pois, reexaminar o contexto fático
e probatório por ocasião da prolação da sentença.

8. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comuniquem-se, requisitem-se as
informações necessárias e, após, voltem conclusos”.

 

4. O pedido deduzido em contrarrazões não merece acolhida, por inviabilidade
formal. Isso porque o presente recurso analisa os argumentos trazidos pelo agravante em face
da decisão proferida pelo juízo processante. Eventual desacordo da parte contrária/agravado
com o resultado daquela decisão deve ser objeto de recurso próprio, não podendo ser revista a
decisão recorrida por fundamento não trazido pelo agravante, lembrando, ainda, que sequer é
possível o “recurso adesivo” em sede de Juizado. 

 

5. Assim, não há motivos que indiquem a modificação da decisão já proferida,
razão pela qual merece ser mantida.

 

6. Assim, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO. Sem condenação
em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000679623v3 e do código CRC 96750989.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:8 
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PETIÇÃO TR Nº 5006206-81.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
REQUERENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

REQUERIDO: HARLHON SILVA PEREIRA
ADVOGADO: SUZANA MARQUES FERREIRA (OAB ES025504)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos
termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740303v2 e do código CRC ffc9d299. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013366-94.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FLAVIA SOARES GAGNO AMANCIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 40) interposto pela autarquia em face de
sentença (sentença 34) que julgou procedente o pedido de incorporar adicional de 25% por
necessidade de assistência de terceiros na renda mensal da aposentadoria por invalidez, a
partir de 19/07/2019 (data da citação). Neste sentido, o INSS requer a reforma da sentença
para fixar “a data de início de pagamento do acréscimo na data da realização da perícia
médica judicial (02/10/2019). b) afastar a multa diária previamente fixada ou,
subsidiariamente, reduzi-la para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo,
R$1.000,00 (mil reais)”. Contrarrazões – evento 45.

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a pagar o adicional de 25% ao
benefício de aposentadoria por invalidez por necessidade de assistência permanente de
terceiros.
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A autora está recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/541.568.327-1 desde 11/6/2015. O
benefício está ativo (evento 33).

A autora não exibiu o comprovante do requerimento administrativo de majoração da renda.
Não se submeteu a exame pericial administrativo. O último exame pericial administrativo foi
realizado em 11/6/2015 (evento 4, OUT2). 

Sem o prévio requerimento administrativo, o INSS não é provocado a se manifestar sobre a
pretensão do segurado ou do dependente. Nesse caso, o INSS fica sem poder esboçar
concordância ou discordância em relação à pretensão do interessado. Como a pretensão
específica do autor não é resistida, não há necessidade de intervenção jurisdicional. É por isso
que, sem prévio requerimento administrativo, falta interesse de agir (por falta de necessidade
de intervenção jurisdicional).

Exigir o antecedente requerimento administrativo não importa ofensa ao princípio da
inafastabilidade do acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF). Restrição do acesso à justiça só
haveria se se exigisse a interposição de recuso administrativo em caso de eventual decisão
denegatória. É o prévio exaurimento da via administrativa, com o percurso de todas as suas
instâncias, que não pode condicionar a propositura de ação.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 27/8/2014, deu parcial
provimento ao Recurso Extraordinário 631.240, com repercussão geral, em que o INSS
defendia a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à
Justiça para a concessão de benefício previdenciário:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...) (STF,
RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-2014)

Nos juizados especiais os atos processuais são regidos pela simplicidade e pela informalidade
(art. 2º da Lei nº 9.099/95). Portanto, objetivando o aproveitamento dos atos processuais,
inclusive do exame médico pericial, aplica-se a Súmula 576 do Superior Tribunal de Justiça.

A perita nomeada pelo juízo, especialista em oftalmologia, diagnosticou baixa visual severa
em ambos os olhos. Afirmou que a autora não possui aptidão para exercer a atividade habitual
de bancária. Atestou limitação visual em todos os movimentos. Confirmou que a incapacidade
para o trabalho é definitiva. Concluiu que a autora necessita da vigilância constante de
terceiros para realizar todas as atividades do dia a dia (evento 19)

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 30). 
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Na falta de requerimento administrativo superveniente, arbitro a data de início da majoração
do benefício em 19/7/2019, data da citação do INSS (evento 3). Aplica-se a Súmula 576 do
Superior Tribunal de Justiça: “Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial
para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da
citação válida”. 

Com base no art. 45 da Lei nº 8.213/91, a autora tem direito ao adicional de 25% sobre a
renda mensal da aposentadoria por invalidez NB 32/541.568.327-1 desde a data da citação do
INSS, em 19/7/2019.

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a incorporar o adicional de 25% por
necessidade de assistência permanente de terceiros na renda mensal da aposentadoria por
invalidez NB 32/541.568.327-1 a partir de 19/7/2019.

[...]

Arbitro multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base no
art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia seguinte ao término do prazo
assinalado para cumprimento pela APSADJ.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

O valor dos honorários periciais antecipados pela autora deverá ser reembolsado mediante
RPV.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cinge-se a controvérsia quanto a data de início de pagamento do adicional de
25% por necessidade de assistência de terceiros na renda mensal da aposentadoria por
invalidez. O juiz fixou a DIP do adicional em questão, na data da citação da Autarquia
(19/07/2019). Entretanto, pleiteia o INSS pela fixação da DIP na data da perícia médica
judicial (02/10/2019), sob o fundamento de que somente neste momento é que houve a
ciência da necessidade de assistência permanente de outra pessoa.

Neste sentido, concordo com o juízo sentenciante aplicou devidamente o
Enunciado 576 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “Ausente
requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria
por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”. No caso, observa-se,
ainda, que a incapacidade da autora existe desde o ano de 2009  segundo laudo pericial
(Evento 19) e, caso houvesse requerimento administrativo prévio, a data de início do
pagamento do referido acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) retrocederia ainda mais. 
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Ressalte-se que essa Turma Recursal deve observância aos julgados proferidos
pelas instâncias superiores (STF, STJ e TNU), não lhe sendo permitido divergir de
entendimento fixados pelas Cortes nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos, tendo em vista previsão expressa do art. 1030,II, do CPC e do art. 16, §6º., VI,
“b”, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização veiculado pela
RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, de 30 de setembro de 2019.

Ainda, a sentença fixou a imposição de multa, nos seguintes termos:

“Arbitro multa de R$ 100,00 por dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base
no art. 537 do CPC. A incidência da multa começa a partir do dia seguinte ao término do
prazo assinalado para cumprimento pela APSADJ”.

A multa ora analisada, portanto, não deve ser afastada, como pretende o INSS.
Não há qualquer ilegalidade em se valer dos instrumentos coercitivos existentes para
cumprimento de decisão judicial diante da Administração Pública.

As Turmas Recursais do Espírito Santo têm firmado posicionamento, em
situações similares, no sentido de minorar o valor diário da cominação de astreintes para o
patamar de R$ 50,00 a R$ 100,00, a depender da casuística, considerando-se especialmente a
recalcitrância da autarquia no cumprimento das decisões e a reiteração de intimações do
juízo. O próprio INSS, em sede recursal, tem pugnado, subsidiariamente, pela fixação da
multa no patamar de R$ 50,00 por dia de descumprimento, de modo que tal prática não se
revela excepcional, nem tampouco afasta, de todo, o caráter coercitivo e punitivo intrínseco à
penalidade.

A fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no
momento em que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor,
observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há
descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da
determinação judicial para que não incidisse a multa diária. Neste sentido, entendo razoável o
valor fixado em R$100,00, eis que em consonância com o princípio da proporcionalidade e
razoabilidade.

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Por estes fundamentos, voto por conhecer o recurso do INSS e a ele NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença. Sem condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei
9.289/96). Condeno o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios,
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arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da Sentença,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, observada a Súmula 111 do STJ.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000565180v5 e do código CRC b6efbf9c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013366-94.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FLAVIA SOARES GAGNO AMANCIO (AUTOR)
ADVOGADO: MARILZA REIS DE FREITAS CAIADO (OAB ES017857)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e a ele NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença. Sem
condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei 9.289/96). Condeno o Recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da Sentença, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
observada a Súmula 111 do STJ, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739743v2 e do código CRC b9884c29. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004942-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ ARANDA (AUTOR)
ADVOGADO: TAMAR ALVES DOS SANTOS (OAB ES010087)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela União, em face do acórdão
de evento 63. Alega, em síntese, que embora a omissão acerca da reforma do termo inicial de
juros tenha sido suprida com o julgamento dos embargos de declaração anterior, não houve
manifestação acerca da condenação da condenação da Autarquia em honorários advocatícios.

VOTO

No presente caso, o acórdão de evento 43 havia negado provimento ao recurso
da UFES, condenando a mesma ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.

Contudo, apresentou embargos de declaração, os quais foram julgados
procedentes (acórdão de evento 63), reconhecendo a existência de omissão, para determinar
que o termo inicial dos juros de mora fosse a citação, conforme o art. 405 do Código Civil.
Esta decisão, entretanto, não se manifestou acerca dos honorários advocatícios.

De fato, reconhecida a omissão no acórdão de evento 43, sendo dado parcial
provimento para o recurso inominado da UFES, no sentido de fixar o termo inicial dos juros
de mora a partir da citação, deve ser retirada a condenação da Autarquia em honorários
advocatícios.

Dessa forma, assim deve constar do dispositivo:

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ E
DAR-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO, somente para determinar que os juros de mora
sejam contados a partir da citação. Sem condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei 9.289/96) e
nem em honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, nos termos do
Enunciado 99 do FONAJEF, bem como do Enunciado 56 das Turmas Recursais da Seção
Judiciária do Espírito Santo.
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Ante o exposto, voto por conhecer os embargos de declaração apresentados,
para, no mérito, dar-lhes provimento, para que do dispositivo conste a previsão acima
destacada, sendo excluída a condenação da UFES no pagamento de honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000712634v4 e do código CRC 960f27c9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004942-97.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - UFES (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ ARANDA (AUTOR)
ADVOGADO: TAMAR ALVES DOS SANTOS (OAB ES010087)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração apresentados, para, no mérito, dar-lhes provimento, para que do
dispositivo conste a previsão acima destacada, sendo excluída a condenação da UFES no
pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739404v2 e do código CRC e80cc58d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 285

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 33/264

5023628-06.2019.4.02.5001 500000696039 .V8 JES10842© JES10842

RECURSO CÍVEL Nº 5023628-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO (RÉU)

RECORRIDO: ADMILSON ANTONIO RAMIRES (AUTOR)
ADVOGADO: FABIO GOMES GABRIEL (OAB ES025601)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ICMBIO em face de sentença
que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Réu a conceder ao autor o adicional de
periculosidade, no percentual de 10% sobre o vencimento do cargo efetivo. Alega, em síntese,
que o autor não mantém contato permanente com agentes agressivos, conforme exige a
legislação. Ainda, afirma que o simples fato de portar arma de fogo não induz à conclusão
perigosa da atividade laboral e que há necessidade de realização de prova pericial para que se
conclua pela existência, ou não, de periculosidade. Subsidiariamente, pugna pela fixação do
termo inicial dos juros moratórios na data da citação. Contrarrazões apresentadas (evento 20).

VOTO

2. O autor é servidor público federal regido pela Lei nº 8.112/90 e exerce o
cargo de técnico (evento 1 RG5), encontra-se lotado no ICMBIO desde maio de 2008

3. Os artigos 68 a 72 do referido diploma preveem para o servidor federal
pagamento de adicionais por desempenho de atividades insalubres, perigosas ou penosas.
Trata-se de um regulamento autônomo dos servidores, o qual não se confunde com o
regulamento dos empregados da iniciativa privada (CLT) e leis específicas. Ao servidor
público, em regra, não se aplicam as regras trabalhistas, exceto quando exista expressa
previsão normativa para tanto, como no caso do caput do art. 12 da Lei nº 8.270/91, em
relação tão só aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Referidos artigos (68 a 72)
traçam normas amplas e balizamentos genéricos, dependentes de leis exorbitantes e
regulamentos, apresentando-se, assim, como normas de eficácia contida.

3. Para concessão dos referidos adicionais, necessário sejam observadas as
condições fixadas em legislação específica. Escassas são as disposições nos artigos 68 a 72
que permitem sua aplicação imediata, pois, como já assentado, são normas de eficácia
contida, cuja aplicação depende da edição de regulamentos.
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4. Nesse contexto, a Lei nº 8.270/91 que regulamenta a remuneração dos
servidores públicos, em seu art. 12, autoriza que, nos casos de servidores sujeitos a condições
de trabalho reconhecidamente insalubres ou perigosas, seja utilizada as diretrizes
estabelecidas pela legislação trabalhista. Assim, no caso ora analisado, há que se avaliar se as
atividades exercidas pelo autor no cargo de técnico ambiental amoldam-se no conceito de
atividades perigosas, nos termos da legislação trabalhista, em especial os artigos 189 e 193 da
CLT.

5. Segundo o que dispõe o art. 193 da CLT, o adicional de periculosidade é
devido pela prestação de “atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos
de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador
a: (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012): I - inflamáveis, explosivos ou energia
elétrica;       (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012); II - roubos ou outras espécies de violência
física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.  (Incluído pela Lei nº
12.740, de 2012).”

6. A legislação complementar que regulamenta os agentes considerados nocivos
à saúde (mencionados no art. 189 da CLT) ou perigosos (art. 193 CLT), para fins de autorizar
o recebimento dos adicionais de insalubridade ou de periculosidade é a NR 15 do MTE.
Significa dizer que, para que uma atividade seja tida por insalubre ou perigosa, deve estar
prevista na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, tal como definido pela NR-
15.

7. A atividade do autor é de técnico ambiental, o que incluiu a fiscalização,
vigilância das florestas e de proteção da flora e fauna. Quanto ao adicional de periculosidade,
cumpre avaliar se as atividades do autor encaixam-se nas atividades previstas nos anexos 1 e
2 da NR-16 MTE, que trata da concessão do adicional de periculosidade previsto na Lei
12.740/12 (que altera o art. 193 da CLT) a profissionais que atuam nas atividades de
segurança pessoal e patrimonial. Nos termos de referida norma, o mero porte de arma de fogo
pelo autor também não se amolda nas atividades que autorizam o pagamento do adicional de
periculosidade, porque não implica contato permanente com explosivo, em condições de risco
acentuado. Nesse sentido:

“O fato de uma determinada atividade estar exposta ocasionalmente ao perigo não enseja ou
o respectivo trabalhador receber adicional de periculosidade, por si só, não enseja o
reconhecimento de seu caráter especial para efeito de concessão de aposentadoria, devendo,
antes, ser observado se a atividade oferece risco à saúde do segurado”. (TRF 2- APELRE
200150010074557- Desembargador Federal ANDRÉ FONTES- 2ª Turma Especializada –
30/09/2013).

8. No caso, o juízo julgou procedente o pedido autoral por considerar que
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Nesse sentido, diante de todas as disposições acima, bem como considerando que o réu não se
desincumbiu do ônus que lhe é imposto, de descaracterizar a periculosidade mediante laudo
providenciado por ele mesmo, concluo que o Requerido deixou então de cumprir o que
determina o art. 11 da Lei 10.259/01. Por essa razão, considero processualmente provado que
o autor, exerce a função de fiscal ambiental (conforme identificação funcional apresentada na
inicial), faz jus ao adicional no percentual de 10% previsto na lei 8.270/91, com fundamento
no artigo 9º da Lei 10.259/2001 c/c art. 400, I do NCPC.

 

9. Contudo, tal entendimento não deve prevalecer. Nos casos em que o servidor
público requer o pagamento de adicional de periculosidade, é imprescindível a realização de
perícia técnica, a cargo do autor ou realizada por profissional indicado pelo juízo, como
forma de verificar se as atividades prestadas se encaixam naquelas previstas nos anexos 1 e 2
da NR-16 MTE, que trata da concessão do adicional de periculosidade previsto na Lei
12.740/12.

10. Inclusive, o STJ tem jurisprudência pacífica, no sentido que somente é
devido o pagamento de adicional de periculosidade após a realização da perícia. Confira-se:

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
ATIVIDADE DE TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA. TRABALHADO EXPOSTO A RISCO
ACENTUADO DECORRENTE DE CONTATO COM ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. REEXAME. SÚMULA
7/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. 1. Cuida-se, na origem, de Ação
Ordinária em que o autor postulou, em síntese, a realização de laudo pericial a fim de
verificar a existência de agentes insalubres e/ou periculosos em sua atividade laboral no
Instituto-réu, e, se constatada a presença dos referidos agentes, fosse determinada a imediata
implementação do respectivo adicional, bem como o pagamento das parcelas retroativas,
desde seu ingresso no órgão, descontadas as já recebidas administrativamente. 2. Constato
que não se configura a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973
(art. 1.022 do CPC/2015), uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o
que lhe foi apresentado. 3. Ao que se tem dos autos, o recorrido é servidor público federal,
exercendo o cargo de técnico em eletrotécnica, razão pela qual se aplica o art. 68 da Lei
8.112/1990. 4. O STJ já decidiu que o art. 68 da Lei 8.112/1990 é regra de eficácia imediata e
plena, que não necessita de regulamentação, determinando que o adicional de insalubridade
ou periculosidade será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme entendimento
expresso no REsp 378.953/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ
13/5/2002. 5. A argumentação do recorrente é suficiente para desconstituir o decisum,
segundo o qual, ante a previsão legal do art. 68 da Lei 8.112/1990, deve-se presumir (juris
tantum) que a atividade de técnico em eletrotécnica envolve risco de morte, sobretudo se
exerce atividade habitual e permanente com energia elétrica. 6. Do acórdão recorrido colhem-
se os seguintes excertos: "(...), o Autor trabalhava em condições de risco. (..) que a exposição
ocorre de forma permanente, pois o Autor não tem outra função que não a de dar manutenção
às redes internas de energia elétrica e todos os pontos de luz que estas redes alimentam. (...) O
Autor veio transferido para o IFSUL de Pelotas em 10/08/2011; relata que nos quatro meses
anteriores àquela data, ou seja, desde a sua admissão, já teria desempenhado as mesmas
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tarefas e trabalhado nas mesmas condições, porém no IFSUL de Camaquã. (...) O choque
elétrico pode causar queimaduras graves na vítima; pode provocar queda de cima dos lugares
elevados que o obreiro estiver trabalhando; pode causar a perda parcial ou total da
capacidade de movimentação de membros e pode causar a morte" (fl. 281, e-STJ). 7. Para
desdizer o afirmado no acórdão, necessário incorrer no exame dos fatos e das provas dos
autos, o que não é permitido, dado o óbice do Enunciado 7 do STJ. Nesse sentido, já afirmou o
Ministro Og Fernandes em decisão monocrática: "a alteração das conclusões adotadas pela
Corte de origem, acerca da configuração da periculosidade, demandaria novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (RESp 1.283.654/RN, publ. 26/10/2015). 8. O
Tribunal de origem ao decidir que, "não há razão para limitar o início do pagamento do
adicional de insalubridade à data de elaboração do laudo pericial ou da citação" (fl. 286, e-
STJ), o fez em descompasso com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que o
pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os
servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir
insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.
Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018), 9. Recurso Especial
parcialmente provido. ..EMEN:

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1755087 2018.01.61238-9, HERMAN BENJAMIN, STJ -
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:22/04/2019 ..DTPB:.) (gn)

 

10. Ainda, verifico  em julgamento de Pedido de Uniformização de
Jurisprudência interposto em face de Acórdão proferido pela TNU, o STJ acolheu a tese
defendida pela Universidade Federal do Espírito Santo, nos seguintes termos:

 

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS
EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE
PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender
o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período
anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que
regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a]
execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de
exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial,
cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o
pagamento." 3. Aquestão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido
no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova
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efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não
cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo
comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp
1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp
1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg
no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual
merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo
inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

11. . Diante desse quadro, ressalvo meu entendimento pessoal, no sentido de que
a omissão/mora da administração pública não pode prejudicar o servidor, para aplicar o
entendimento de que o adicional apenas é devido a partir da realização da perícia que concluir
pela periculosidade, nos termos da PORTARIA Nº 664, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017
(Estabelece procedimentos para uniformar a concessão dos adicionais de insalubridade e de
periculosidade no âmbito do ICMBio). No caso, considerando que não foi realizada perícia
para constatação da periculosidade, e que não há outros elementos concretos para
comprovação da permanência e habitualidade do desempenho de atividade sujeita ao
recebimento de adicional de periculosidade, revejo meu entendimento anterior para
declarar a nulidade da sentença, possibilitando assim  a instrução processual e produção
da prova. 

12. Nesse passo, deve a sentença ser anulada, retornando os autos ao juízo de
origem, para que possa ser realizada a prova pericial, para fins de averiguar se o autor faz jus,
ou não, ao adicional de periculosidade pleiteado. Com razão o recorrente ao apontar que "Na
ausência de amparo legal, não pode o ICMBIO conceder e pagar o adicional de
periculosidade sem prévia avaliação técnica (laudo), sob pena de incorrer em violação ao
princípio da legalidade administrativa, fixado no art. 37, caput da Constituição da República".

11. Posto isso, VOTO POR CONHECER O RECURSO INOMINADO,
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E DECLARAR A NULIDADE
DA SENTENÇA, DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL. Determino o retorno dos autos ao juízo sentenciante, a fim de que seja realizada
perícia, com intimação das partes e prolação de nova sentença. Sem condenação em
honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000696039v8 e do código CRC cfb370b3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023628-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO (RÉU)

RECORRIDO: ADMILSON ANTONIO RAMIRES (AUTOR)
ADVOGADO: FABIO GOMES GABRIEL (OAB ES025601)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO INOMINADO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, DIANTE DA NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. Determino o retorno dos autos ao juízo
sentenciante, a fim de que seja realizada perícia, com intimação das partes e prolação de nova
sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei
9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740015v2 e do código CRC 7d542953. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001058-45.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MARCAL MONTEIRO (OAB ES019897)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 35), alegando omissão em seu bojo, sob o argumento de que o acolhimento
da tese da “revisão da vida toda” acolhida pelo STJ no julgamento do Tema 999 contraria
princípios constitucionais (art. 2º; art. 5º, caput e XXXVI; art. 195, §5º; e art. 201 da
Constituição Federal). 

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência do STJ, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira
clara e objetiva, verbis:

(...) 
Após concluído o julgamento da Revisão da Vida Toda, em recurso repetitivo, a 1ª Seção do
STJ (Tema 999), na data de 17/12/2019, publicou seu julgamento, no qual fixou a seguinte
tese no Recurso Especial nº 1.554.596-SC: “Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I
e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a
regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no
Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999."
Confira-se: 
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE
NORMAS. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI
8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL
DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3o. DA LEI 9.876/1999, AOS
SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE
EDIÇÃO DA DA LEI 9.876/1999). CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR
BENEFÍCIO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. RECURSO
ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1. A Lei 9.876/1999 implementou nova regra de
cálculo, ampliando gradualmente a base de cálculo dos benefícios que passou a corresponder

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 287



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 41/264

5001058-45.2018.4.02.5006 500000690940 .V6 JES10415© JES7060

aos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo
do Segurado. 2. A nova legislação trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3o.,
estabelecendo que no cálculo do salário de benefício dos Segurados filiados à Previdência
Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, o período básico de cálculo só
abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994. 3. A norma transitória deve ser
vista em seu caráter protetivo. O propósito do artigo 3o. da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos
foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos
de forma abrupta por normas mais rígidas de cálculo dos benefícios. 4. Nesse passo, não se
pode admitir que tendo o Segurado vertido melhores contribuições antes de julho de 1994,
tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício,
sem analisar as consequências da medida na apuração do valor do benefício, sob pena de
infringência ao princípio da contrapartida. 5. É certo que o sistema de Previdência Social é
regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a necessidade de haver,
necessariamente, uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o
Segurado verta contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício. 6. A
concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição
mais vantajosa ou benéfica ao Segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é
direito do Segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas
cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de cálculo
que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas
contribuições. 7. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra
definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício,
quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei
9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Afinal, por uma questão de
racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que
a regra definitiva. 8. Com base nessas considerações, sugere-se a fixação da seguinte tese:
Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do
salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o.
da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social
até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. 9. Recurso Especial do Segurado provido. 
O autor ingressou no sistema previdenciário em jan/1974 (Ev. 1- PROCADM4 relatório de
contribuição), ou seja, antes da vigência da Lei 9.876/1999. Logo, faz jus à revisão do
cálculo da RMI de seu benefício de aposentadoria concedido em 21/11/2017, mediante
inclusão no período básico de cálculo de todos os seus salários de contribuição, e não apenas
aqueles desde julho/1994, na forma do art. 29, I, da Lei nº 8.213/91 (média aritmética
simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% de todo o período
contributivo), em substituição àquela utilizada pelo INSS (salários posteriores a jul/1994).

3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
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constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material. 

4. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

5. Ressalvo, que nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões constitucionais suscitadas
serão consideradas pelo tribunal superior, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso
aquele entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6. Ressalte-se, por fim, que essa Turma Recursal deve observância aos julgados proferidos
pelas instâncias superiores (STF, STJ e TNU), não lhe sendo permitido divergir de
entendimento fixados pelas Cortes nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos, tendo em vista previsão expressa do art. 1030,II, do CPC e do art. 16, §6º., VI,
“b”, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização veiculado pela
RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, de 30 de setembro de 2019.

7. Contudo, em 28/05/2020, a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, exarou
decisão no REsp 1554596 e no REsp 1596203, admitindo o Recurso Extraordinário,
interposto pelo INSS em face de precedente do STJ, que no julgamento do Recurso Especial
Representativo da Controvérsia 1.554.596/SC, fixou a tese de que: "Aplica-se a regra
definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício,
quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos
Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à
publicação da Lei 9.876/1999" (Tema 999). 
  
8. A Ministra do STJ ainda determinou a suspensão de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma controvérsia em trâmite em todo o
território nacional, até julgamento do RE pelo Supremo Tribunal Federal, como representativo
de controvérsia.

9. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento. O feito,
entretanto, deverá ser suspenso, após o julgamento dos presentes embargos de
declaração,  até que o STF decida o Recurso Extraordinário interposto pelo INSS em
face do Tema 999.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000690940v6 e do código CRC 94524383.
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001058-45.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MARCAL MONTEIRO (OAB ES019897)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento. O feito, entretanto, deverá ser suspenso,
após o julgamento dos presentes embargos de declaração, até que o STF decida o Recurso
Extraordinário interposto pelo INSS em face do Tema 999, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740144v2 e do código CRC bb58a26d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010242-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: FRANCISCO REGIS ALVES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RICARDO JOSÉ DA SILVA SILVEIRA (OAB ES021366)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 40), alegando omissão em seu bojo no que se refere à aplicação retroativa
de norma previdenciária mais benéfica para reconhecer como especial a atividade com
exposição a óleos nocivos, independentemente de quantificação, aduzindo violação ao
princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVI e do tempus regit actum. 

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência da TNU, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira
clara e objetiva, verbis:

(...) 
5. A atividade de frentista não se encontra prevista expressamente como especial nos
Decretos nºs 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99. Conquanto essa magistrada até bem
pouco tempo, tivesse firme entendimento de que a mera cópia da CTPS bastava como prova
para o enquadramento do labor como frentista em postos de gasolinas, por indissociável à
atividade a exposição a tóxicos orgânicos, derivados de hidrocarbonetos e outros compostos
de carbono (por ex.: a gasolina, álcool e óleo diesel) – agentes nocivos previstos no código
1.2.11 do Anexo do Decreto nº 53.831/1964 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto n.º 83.080/79, que
vigorou até a edição do Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97), a TNU, no PEDILEF
50095223720124047003, se posicionou de forma contrária.  
6. Em incidente de uniformização nacional suscitado pelo INSS, este invocou o PEDILEF
50095223720124047003, no qual a Turma Nacional de Uniformização concluiu que "não há
presunção legal de periculosidade da atividade de frentista e possível o reconhecimento da
especialidade e consequente conversão para tempo comum, desde que comprovado por
formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a partir do Decreto nº 2.172/97,
de 05/03/97)”. Confira-se o PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO pelo INSS, em
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. FRENTISTA. PERÍODO ANTERIOR AO DECRETO Nº 2.172/97.
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POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE E
CONTATO COM OS AGENTES NOCIVOS POR FORMULÁRIO OU LAUDO.
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE NÃO
CONSTANTE NO ROL DO DECRETO Nº 53.831/64 E DO DECRETO Nº 83.080/79.
INCIDENTE PROVIDO: 
(...) 13. No caso em comento, o acórdão recorrido manteve a sentença que reconheceu a
especialidade do labor sob o seguinte fundamento: "(...) Para comprovar o exercício de
atividade especial, foi trazido aos autos cópia de CPTS, constando a anotação do período de
01/09/1970 a 13/12/1973, junto à empresa Comercial de Combustíveis AUTOMAR Ltda.
(Posto de Combustível), na condição de Frentista (evento 1 - CTPS7). Nessas condições,
comprovado o exercício da atividade laborativa de Frentista em Posto de Combustíveis, é
devido o enquadramento do período de 01/09/1970 a 13/12/1973 como especial, nos termos e
m que exposto na decisão recorrida.(...)", grifei. A seguir, copio excerto da sentença mantida:
"...(...) No caso dos autos, o autor requereu o reconhecimento do exercício de atividade
especial no período de 01.09.1970 a 13.12.1973, ao argumento de que desempenhou a função
de frentista em posto de combustível. Não foram apresentados documentos técnicos
relacionando os agentes nocivos no referido período, todavia, na CTPS, o autor encontra-se
registrado como frentista (ctps7 - evento 1). Apesar da falta de documentação, entende-se que
a atividade desempenhada pelo autor no período mencionado pode ser considerada como
especial exclusivamente à luz do registro constante em CTPS, nos moldes do item 1.2.11 do
Decreto 53.831/64 (operações executadas com derivados tóxicos de carbono I.
Hidrocarbonetos - gasolina e óleo diesel; e III. Álcoois - álcool etílico ou etanol), vez que o
postulante atuava em contato direto com líquidos inflamáveis, o que permite o abrandamento
da regra segundo a qual a especialidade das atividades trabalhistas só pode ser aferida
mediante laudo pericial e formulário técnico. (...)", grifei. 14. Verifica-se, portanto, que o
acórdão recorrido divergiu da Jurisprudência desta Casa, conforme os acórdãos trazidos
como paradigma - PEDILEF nº 2008.70.53.001307-2 (Rel. Juiz Federal Alcides Saldanha
Lima, DOU 24/05/2011 ) e nº 2007.72.51.004347-2 (Rel. Juiz Federal Eduardo André
Brandão de Brito Fernandes, DJ 11/06/2010 ), que reconhecem a especialidade do labor,
desde que devidamente comprovados, justamente porque a atividade de "frentista" não está
enquadrado no rol dos Decretos nº 53.831/64 e n° 83.080/79. 15. Deveras, impossível a
presunção de periculosidade do trabalho em posto de combustível, posto que a exposição a
hicrocarbonetos e agentes nocivos similares pode se dar apenas de forma esporádica, daí a
necessidade de formulário ou laudo, pois, repita-se, a atividade de "frentista" não consta do
rol da Legislação pertinente. 16. Uma vez que as instâncias ordinárias somente acolheram
parcialmente o pleito do Autor, justamente a da conversão do período de 01.09.70 a 13.12.73
(em que o autor apresentou CTPS com registro de "frentista") e foram categóricas ao afirmar
não existir formulários, laudos ou outros documentos a comprovar o contato do Autor com os
agentes nocivos, na atividade frentista (apenas a CTPS), entendo despiciendo o retorno dos
autos para os fins da Questão de Ordem nº 20, da TNU. 17. Diante do quanto exposto,
vislumbrada divergência jurisprudencial, dou provimento ao Incidente para (i) firmar a tese
de que não há presunção legal de periculosidade da atividade do frentista e possível o
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reconhecimento da especialidade e consequente conversão para tempo comum, desde que
comprovado por formulários próprios (SB-40 ou DSS 8030) ou laudo técnico (a partir do
Decreto nº 2.172/97, de 05/03/97); (ii) julgar improcedente o pedido formulado pelo Autor,
nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. 18. Julgamento nos termos do artigo 7º, inciso
VII, alínea "a", do RITNU, servindo como representativo de controvérsia. (grifo nosso)
(PEDILEF 50095223720124047003, Rel. JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU
26/09/2014 PÁG. 152/227). (...)TNU - PEDILEF 5000656-10.2012.4.04.7013 Relator(a)
MINISTRO RAUL ARAÚJO - Data da publicação 26/06/2018 
7. Portanto, de acordo com o precedente da TNU, representativo da controvérsia, apenas com
base na cópia da CTPS e do CNIS, sem qualquer outro documento nos autos que demonstre a
exposição a qualquer agente insalubre, de forma habitual, não é possível reconhecer como
especial a atividade do autor como frentista/bombeiro em postos de gasolina no que tange ao
período anterior a 29/04/1995. O mesmo se pode afirmar no tocante aos períodos
posteriores, devendo haver PPP’s ou LTCAT’s demonstrando exposição a agentes nocivos.
Desta forma, apenas com base em suposta periculosidade, não há como se enquadrar a
atividade do autor como especial. 
8. Deste modo, à míngua de comprovação de que o autor se expunha a agentes nocivos no
intervalo de 10/07/1987 a 02/12/1987, não há como se reconhecer tempo de trabalho
especial. Deve ser mantida a sentença:  
A CTPS exibida pelo autor registra que nos períodos ora controvertidos o autor exerceu o
cargo de frentista junto a diveros empregadores (evento 6, PROCADM1, fls. 8-9). 
A atividade de frentista não está classificada no quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 nem
no Anexo II do Decreto nº 83.080/79. Logo, é inviável o enquadramento por categoria
profissional. 
O reconhecimento de tempo de serviço especial na função de frentista normalmente está
associado ao contato com hidrocarbonetos aromáticos, previsto no código 1.2.11 do anexo do
Decreto nº 53.831/64 e no código 1.2.10 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79. Não obstante, a
exposição a agentes nocivos não pode ser presumida. 
9. No interstício de 23/05/2014 a 10/10/2017, observa-se que o autor trabalhou na empresa
Guarave Guarapari Veículos Ltda. no cargo de frentista no setor operacional/pista de
abastecimento, executando atividades de abastecimento de veículos utilizando-se de álcool,
gasolina e óleo diesel, verificação de óleo de motor dentre outros, efetuar troca de óleo de
veículos, conforme solicitação de clientes e outras correlatas. Durante o desenvolvimento de
seu trabalho, ficava exposto ao agente nocivos “hidrocarbonetos aromáticos”, álcool,
gasolina e óleo diesel. 
10. No caso em apreço, não se destacou o manuseio com óleos minerais, mas com óleo diesel.
Ambos, no entanto, são considerados hidrocarbonetos aromáticos, substâncias derivadas do
petróleo e relacionadas como cancerígenas no anexo nº 13-A da Portaria 3214/78 NR-15 do
Ministério do Trabalho "Agentes Químicos, hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono...", onde descreve "Manipulação de óleos minerais ou outras substâncias
cancerígenas afins".  
11. Essa Relatoria tem entendido que em se tratando de agentes cancerígenos previstos no
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grupo 1 da LINACH, hipótese dos autos, a utilização do EPI não é hábil para afastar os
riscos à saúde do trabalhador. 
12. Quanto aos conceitos de habitualidade e permanência, surgiram com o advento da Lei
9.032/1995 e regulamento posterior (Decreto 2.172/1997). A edição do Decreto 4.882, de
19/11/2003 acabou de vez com quaisquer dúvidas a respeito dos conceitos de habitualidade e
permanência contidos no texto da lei previdenciária ao dispor, de modo bastante abrangente,
que se refere ao trabalho “no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do
cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de
serviço”. Com isso, ficou claro que a simples existência de agente nocivo no local de
trabalho ao qual o trabalhador esteja exposto como dever inerente à sua função de tal forma
que faça parte de sua rotina, é o suficiente para caracterizar atividade com risco permanente.
Dessa forma, a exposição a uma ou oito horas diárias aos agentes nocivos, pode se tornar
irrelevante quando, pela natureza do risco e da atividade, tem o trabalhador que suportar a
nocividade que é indissociável de suas atribuições, hipótese dos autos, caso dos autos, em
que se comprova manuseio de substância comprovadamente cancerígena.

3. Como se pode observar, o julgado supra encontra-se baseado em decisão da TNU, devendo
ser aplicada aos processos em curso, além constar o fato de o agente nocivo em questão ser
classificado como comprovadamente cancerígeno.

4. Essa Turma Recursal deve observância aos julgados proferidos pelas instâncias superiores
(STF, STJ e TNU), não lhe sendo permitido divergir de entendimento fixados pelas Cortes
nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, tendo em vista previsão expressa
do art. 1030,II, do CPC e do art. 16, §6º., VI, “b”, do Regimento Interno da Turma Nacional
de Uniformização veiculado pela RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, de 30 de setembro de
2019.

5. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material. 

6. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

7. Ressalvo, que nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões constitucionais suscitadas
serão consideradas pelo tribunal superior, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso
aquele entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
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8. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000715046v4 e do código CRC 6f0cf720. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010242-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: FRANCISCO REGIS ALVES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RICARDO JOSÉ DA SILVA SILVEIRA (OAB ES021366)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739453v2 e do código CRC 61e90799. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004317-26.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAURO COLOMBINI (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RELATÓRIO

1. O INSS opôs Embargos de Declaração ao acórdão da Turma Recursal (Evento 39),
alegando omissão, contradição e obscuridade em seu bojo, no que se refere à falta de
manifestação acerca da impossibilidade de continuidade de desempenho de atividade
insalubre depois de concedido o benefício de aposentadoria especial.
 

VOTO

2. Na hipótese em análise, constato que não há no Acórdão qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, uma vez que o que o recurso do INSS tratou tão somente da questão
relativa a ausência de especialidade do trabalho, de forma absolutamente genérica,
pedindo revisão de multa imposta. Não há omissão  ou obscuridade onde não há pedido.
Aliás, a questão não foi debatida em momento algum. O manejo do presente recurso não
encontra cabimento, eis que configura clara inovação recursal, trazendo pedido não
veiculado oportunamente. 

 

3. Isso posto, voto por não conhecer dos Embargos de declaração interpostos.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000715173v6 e do código CRC 75dce992. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004317-26.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAURO COLOMBINI (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
dos Embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739495v2 e do código CRC ce033608. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000778-77.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE DA SILVA BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 32 complementado pelo Evento 54), alegando omissões/obscuridades
relativas aos efeitos financeiros da decisão, bem como no que diz respeito ao termo inicial
dos juros de mora.

VOTO

2. O INSS sustenta que nos termos do Tema 995 do STJ, em decisão proferida no EDcl no
REsp 1727069/SP, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, “Conforme
delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar
razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do
processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela
decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do
benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.”

3. No que diz respeito à mora, alega que “Quanto à mora, é sabido que a execução contra o
INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a
segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do
precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira
obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias,
surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a
fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.”

4. Diante disso, aduz que termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da publicação do
acórdão, onde teria sido reconhecido o direito à reafirmação da DER, sem atrasados; bem
como, no que se referem aos juros de mora, que estes são devidos a partir do pagamento das
parcelas vencidas, e não da citação.
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5. No acórdão embargado foi determinado o pagamento do benefício, com DIB, por
reafirmação da DER, estabelecida em 15/02/2017, nos seguintes termos:

(...) Isso posto, voto por acolher os embargos para, modificar parcialmente o acórdão
(Evento 32), integrando-o com o seguinte trecho: “Isso posto, voto por conhecer o recurso
interposto pelo autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente
a sentença, condenar o INSS em averbar o período de 29/04/1995 a 04/03/2009 como tempo
especial de trabalho, convertendo-o para tempo comum, bem como para conceder ao autor o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais com DIB em
15/02/2017, por reafirmação da DER. Sem condenação em custas, nem em honorários
advocatícios, na forma do Enunciado 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

6. Inicialmente, há que se ressaltar a existência de erro material no referido acórdão
conquanto, inobstante concedido o benefício, essa Relatoria foi omissa no tocante aos
encargos legais a incidirem sobre o valor das parcelas devidas em atraso, bem como no
prazo para cumprimento da obrigação.

7.Apesar dessa omissão, o INSS interpôs embargos de declaração questionando pontos
que não foram sequer estabelecidos na parte dispositiva do acórdão, conforme
mencionado.

8. De todo modo, a questão deve ser enfrentada de ofício.

9. Acerca da temática, o Ministro Mauro Campbell Marques estipulou em seu julgado o
seguinte:

(...) Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu
termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem
atrasados. 
Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de
obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no
pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do
precatório ou do RPV. 
No caso da reafirmação da DER, conforme delimitado no acórdão embargado,
o direito é reconhecido no curso do processo, não havendo que se falar em
parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação. 
Por outro lado, no caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício,
primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até
quarenta e cinco dias, surgirá, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua
mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, a serem embutidos no
requisitório.
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10. No presente caso, há omissão quanto ao estabelecimento dos critérios de juros e correção.
Pois bem, na parte dispositiva do acórdão embargado consta que a data inicial do benefício é a
de 15/02/2017, quando a parte autora implementou os requisitos necessários para a aquisição
do direito ao benefício (tempo de contribuição suficiente), o que se coaduna com o que fora
determinado na decisão do STJ. Assim,  o benefício terá como termo inicial o momento em
que reconhecido o direito. Não tendo qualquer respaldo legal  estender a DIB do benefício
para a data em que fora intimado do acórdão, em completa distorção do que foi decidido no
REsp 1727069/SP. No caso, os embargos sequer devem ser conhecidos.

11. De ofício, passo a estabelecer os critérios de juros e correção, bem como estipular o
prazo para cumprimento do acórdão. 

12. Quanto aos juros de mora, a decisão estabelecida pelo STJ não se aplica à hipótese dos
autos. Isso porque, no caso, a parte autora implementou os requisitos para o recebimento do
benefício antes mesmo do ajuizamento da demanda, em 15/02/2017 (ação ajuizada em
julho de 2018). De forma que os atrasados devem ser pagos após o trânsito em julgado e
observada a prescrição qüinqüenal, corrigidos monetariamente desde quando devida cada
parcela, mais juros de mora a contar da citação, considerando aplicáveis às condenações da
Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei
9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é
fator de correção monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o emprego
da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de
cálculos da Justiça Federal, para fins de correção monetária (INPC). O INSS deverá ser
intimado para que em 30 (trinta) dias úteis, implemente o benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais em favor da parte autora, contados a partir da
intimação da presente decisão.

13. Esclareço que a decisão do STJ, na realidade, apenas se aplica para os casos em que
a reafirmação da DER ocorrer após o ajuizamento da demanda. Casos em que os juros de
mora apenas podem ser computados após o transcurso do prazo conferido na
sentença/acórdão para cumprimento da obrigação, sem que tenha havido cumprimento pela
autarquia (implantação do benefício). 

14. Isso posto, voto por deixar de conhecer dos embargos eis que a petiçao padrão não se
aplica á hipótese dos autos. De ofício, passo a suprir omissão existente no acórdão
(Evento 32 complementado pelo Evento 54) do seguinte modo: Isso posto, voto por
conhecer o recurso interposto pelo autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para,
reformando parcialmente a sentença, condenar o INSS em averbar o período de 29/04/1995 a
04/03/2009 como tempo especial de trabalho, convertendo-o para tempo comum, bem como
para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos integrais com DIB em 15/02/2017, por reafirmação da DER. Os atrasados devem
ser pagos após o trânsito em julgado e observada a prescrição qüinqüenal, corrigidos
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monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da citação,
considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de
mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a
questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros de mora - e
por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei
9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária (INPC). Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na
forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES. O INSS deverá ser intimado para
que em 30 (trinta) dias úteis, implemente o benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição com proventos integrais em favor da parte autora, contados a partir da
intimação da presente decisão.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000716562v6 e do código CRC b8cbd1d0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:53 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 290



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 57/264

5000778-77.2018.4.02.5005 500000739491 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5000778-77.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE DA SILVA BARBOSA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, deixar de
conhecer dos embargos eis que a petiçao padrão não se aplica á hipótese dos autos. De ofício,
passo a suprir omissão existente no acórdão (Evento 32 complementado pelo Evento 54) do
seguinte modo: Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto pelo autor e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença, condenar o INSS em
averbar o período de 29/04/1995 a 04/03/2009 como tempo especial de trabalho,
convertendo-o para tempo comum, bem como para conceder ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais com DIB em 15/02/2017,
por reafirmação da DER. Os atrasados devem ser pagos após o trânsito em julgado e
observada a prescrição qüinqüenal, corrigidos monetariamente desde quando devida cada
parcela, mais juros de mora a contar da citação, considerando aplicáveis às condenações da
Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei
9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é
fator de correção monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o emprego
da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de
cálculos da Justiça Federal, para fins de correção monetária (INPC). Sem condenação em
custas, nem em honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das
TRES. O INSS deverá ser intimado para que em 30 (trinta) dias úteis, implemente o benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais em favor da parte autora,
contados a partir da intimação da presente decisão, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739491v2 e do código CRC 5b624713. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000329-88.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS (OAB ES028678)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 45), alegando omissão em seu bojo no que se refere à aplicação retroativa
de norma previdenciária mais benéfica para reconhecer como especial a atividade com
exposição a óleos nocivos, independentemente de quantificação, aduzindo violação ao
princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVI e do tempus regit actum. 

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência da TNU, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira
clara e objetiva, verbis:

(...) 
6. Examinando os PPP’s anexados aos autos (Evento 1 PROCADM4 fls.3/6), nota-se que o
autor trabalhou em diferentes empresas nos períodos acima referidos, sempre no cargo de
mecânico, submetendo-se ao agente nocivo hidrocarbonetos derivados de petróleo (óleo
mineral e graxa). Em nenhum dos documentos consta, de fato, responsável técnico pelos
registros ambientais. 
7. Saliento que a função exercida (mecânico), genericamente falando, não está inserida no
rol de categorias profissionais previstas nos Decretos nºs 53.831/1964 e 83.080/1979. Logo,
para que os respectivos períodos possam ser convertidos em especiais, deverá ser
demonstrada e comprovada a exposição efetiva a algum agente nocivo à saúde. Nesse
sentido: 
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM
COMUM. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL (MECÂNICO).
IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DIFERENCIADA. LAUDO EXTEMPORÂNEO. ART.
3º DA EC Nº 20/98. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. A comprovação do
tempo especial mediante o enquadramento da atividade exercida pode ser feita até a entrada
em vigor da Lei nº 9.032/95, contudo, na espécie, a profissão não resta expressamente
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indicada no rol de atividades profissionais enumerado no Decreto 53.831/1964. 2. A partir da
Lei nº 9.032/95 e até a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.596/14/97 (convertida na
Lei nº 9.528/97) a comprovação do caráter especial do labor passou a ser feita com base nos
formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo próprio empregador.
Com o advento das últimas normas retro referidas, a mencionada comprovação passou a ser
feita mediante formulários elaborados com base em laudo técnico de condições ambientais
do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3. A
exigência legal referente à comprovação sobre ser permanente a exposição aos agentes
agressivos somente alcança o tempo de serviço prestado após a entrada em vigor da Lei nº
9.032/95. De qualquer sorte, a constatação do caráter permanente da atividade especial não
exige que o trabalho desempenhado pelo segurado esteja ininterruptamente submetido a um
risco para a sua incolumidade. 4. Os equipamentos de proteção fornecidos aos trabalhadores
têm por finalidade proteger a sua saúde, não tendo, entretanto, o condão de descaracterizar,
em regra, a situação de insalubridade ou de periculosidade a que ele está submetido. Apenas
nas hipóteses em que devidamente comprovado, por laudo técnico subscrito por quem detém
a necessária qualificação técnica para tanto, que os equipamentos de proteção utilizados
suprimem ou pelo menos reduzem para níveis inferiores aos mínimos estabelecidos, a
exposição aos agentes agressivos, é que será descaracterizado o enquadramento da
atividade. Nesse sentido: STF - ARE 664.335. (REO 00120701620074013500,
DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1
DATA:12/06/2015 PAGINA:2896.) 
8. Conforme mencionado em epígrafe, os PPP’s comprovam que durante as suas atividades
como mecânico, o autor se expôs aos agentes nocivos óleo e graxa, classificados como
hidrocarbonetos aromáticos, sendo considerados nocivos por enquadramento Decreto
53.831/1964, item 1.2.11 e no Decreto 3.048/1999, item XIII.  
9. Todavia, conforme explicitado, o enquadramento por categoria profissional somente foi
possível até 28/04/1994, sendo que a comprovação de exposição a nocividade poderia se dar
por meio de informações da empresa, sendo desnecessária a juntada de laudo técnico
(apenas no que concernem aos agentes nocivos calor e ruído a legislação previa necessidade
de que a comprovação da exposição se desse por laudo técnico). Após tal data, tornou-se
imprescindível a comprovação de exposição a agentes nocivos por meio de documentação
específica. 
10. No tocante aos períodos que dependem de comprovação de nocividade por meio de
LTCAT, registro que a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de comprovação
mediante PPP respaldado no respectivo laudo. Neste caso, se faz imprescindível o
apontamento do profissional legalmente habilitado para tanto, de modo a se responsabilizar
pelas anotações constantes no documento.  
11. O PPP é formulário preenchido pela empresa e deve ser assinado por seu representante
legal. Não se faz necessário que o engenheiro de segurança do trabalho ou médico do
trabalho assine o PPP. Contudo, estes profissionais devem ser indicados como responsáveis
pelos registros ambientais e/ou biológicos, o que não está demonstrado nos autos. A falta de
preenchimento dos campos destinados à indicação dos profissionais faz presumir que o PPP
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tenha sido elaborado sem suporte em laudo técnico pericial, fato que o tornaria nulo. 
12. Diante de todo o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada em parte, apenas no
tocante aos períodos de 12/03/1985 a 01/06/1991 e de 01/11/1994 a 28/04/1995, uma vez que,
nessa época, a comprovação de exposição a agente nocivo se dava por simples informações
da empresa, ficando comprovado, através do documento constante do Evento 1 PROCADM4
fls.03 e 06/07 que o autor esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, merecendo
enquadramento no  Decreto 53.831/1964, item 1.2.11. 
13. Convém ressaltar que, de acordo com recente decisão da TNU, em sessão realizada no
dia 20/07/2016, a sua análise dos hidrocarbonetos é qualitativa e não se sujeita a limites de
tolerância, independentemente do período em que a atividade é prestada pelo trabalhador. O
relator do caso na TNU, Juiz Fed. Frederico Augusto Leopoldino Koehler, citou precedente
da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sobre o tema, segundo o qual não é
possível limitar a 05/03/1997 o reconhecimento da insalubridade do ambiente de trabalho
com base na análise quantitativa do risco causado pela exposição a hidrocarbonetos
aromáticos, pois esses agentes previstos no Anexo 13 da NR 15 submetem-se à análise
qualitativa de risco, independentemente da época de prestação da atividade. (Proc. 5004737-
08.2012.4.04.7108).  
14. Consigno, ainda, que os óleos são classificados como comprovadamente cancerígenos,
encontrando-se listados no grupo 1 da LINACH. Com efeito, essa Turma Recursal tem
entendido de forma pacífica que os agentes previstos em tal categoria devem ser
considerados como prejudiciais à saúde, sendo indiferente a utilização de EPI eficaz.

3. Importa registrar que, quanto aos agentes nocivos cancerígenos, vale frisar que a Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) reunida em sessão no dia
17/08/2018, decidiu que a presença no ambiente de trabalho de agentes cancerígenos
constantes da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) é suficiente
para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. A decisão da TNU firmou a tese de
que a redação do art. 68, § 4º, do Decreto nº 3.048/99 dada pelo Decreto nº 8.123/2013 pode
ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para
qualquer período: I. a desnecessidade de avaliação quantitativa; e II. ausência de
descaracterização pela existência de EPI (Equipamento de Proteção Individual). O caso foi
julgado sob o rito de representativo de controvérsia (Tema 170).

4. Como se pode observar, o julgado supra encontra-se baseado em decisão da TNU, devendo
ser aplicada aos processos em curso, além constar o fato de o agente nocivo em questão ser
classificado como comprovadamente cancerígeno.

5. Essa Turma Recursal deve observância aos julgados proferidos pelas instâncias superiores
(STF, STJ e TNU), não lhe sendo permitido divergir de entendimento fixados pelas Cortes
nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, tendo em vista previsão expressa
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do art. 1030,II, do CPC e do art. 16, §6º., VI, “b”, do Regimento Interno da Turma Nacional
de Uniformização veiculado pela RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, de 30 de setembro de
2019.

6. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material. 

7. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

8. Ressalvo, que nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões constitucionais suscitadas
serão consideradas pelo tribunal superior, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso
aquele entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

9. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000716991v3 e do código CRC 16696011. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000329-88.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOAO BATISTA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS (OAB ES028678)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739455v2 e do código CRC 1ec9097c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 0021010-82.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 74), alegando erro material, diante de julgamento extra petita relativamente
ao período de 19/11/2003 a 31/12/2003; bem como omissão no que tange à expedição de
ofício à Prefeitura Municipal de Colatina para fornecer os laudos técnicos que embasaram o
preenchimento do PPP, ou esclarecer a técnica de medição de ruído. 

VOTO

2. No que se refere ao período de 19/11/2003 a 31/12/2003, verifico assistir razão ao
autor/embargante, uma vez que, no recurso, o INSS apenas questionou a ausência de
técnica de medição de ruído quanto ao período posterior a 01/01/2004. 

3. No que tange à expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Colatina, com a finalidade de
obtenção dos laudos técnicos que embasaram o preenchimento do PPP, ou esclarecer a técnica
de medição de ruído no período de 01/01/2004 a 31/12/2005, não foi questão suscitada no
recurso, razão pela qual não há omissão nesse pormenor. Trata-se de clara inovação
recursal. 

4. De todo modo, convém esclarecer que incumbe à parte autora a prova constitutiva do
direito alegado, na forma do art. 333, I, do CPC. O Perfil Profissiográfico é um documento
que deve ser mantido pelo empregador e no qual são registradas as condições de trabalho,
atividades e funções desenvolvidas pelo empregado. Tal documento deve ser devidamente
atualizado durante o contrato de trabalho, na medida em que as circunstâncias operacionais
relativas às atividades laborais sofrerem modificações. Nele devem constar, dentre outras
informações, dados relativos à empresa e ao trabalhador. Se há equívocos ou inconsistências
no documento, deve o autor propor a respectiva ação trabalhista com vistas a retificação. O
magistrado não está obrigado, se não provocado por fundamentos reais e consistentes, a
realizar todo e qualquer tipo de prova para a averiguação de fatos que devem ser
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demonstrados pela parte autora, não podendo se substituir no papel desta última. Na hipótese,
inclusive, a própria Prefeitura já informou não constar esses dados nos seus laudos técnicos
(Evento 27 OUT2).

4. Assim, no que pertine ao período de 01/01/2004 a 31/12/2005, o acórdão encontra
respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na jurisprudência, tendo a
relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e objetiva, analisando
todos os documentos apresentados, e em compasso com o entendimento da TNU que decidiu
que no caso de ausência de informação acerca da técnica de medição utilizada, a demanda
deve ser extinta, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

(...) 
13. A Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF 05016573220124058306), em
21/03/2019, decidiu, por maioria, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos
pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário, para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses
firmadas no representativo da controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a
aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias
contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição
durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em
caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da
exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de
demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma". Assim, para
períodos anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro,
conforme normas da NR-15 MTE. Já a partir de então, como assentado acima, a medição do
ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO
(órgão do Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item
5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), não sendo mais admissível apenas a utilização de
decibelímetro. (grifo nosso).

 

5. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
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6. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

5. Isso posto, voto por conhecer os embargos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para,
reconhecendo o erro material constante do acórdão, integrá-lo com o seguinte trecho: Diante
do exposto, voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso do INSS e  nego provimento ao recurso do autor para, modificando a sentença,
condenar o INSS em averbar como período de tempo especial os intervalos de 06/03/1997 a
31/12/2000 e de 19/11/2003 a 31/12/2003, bem como a proceder à sua conversão em tempo
comum e, ato continuo, revisar a RMI do beneficio de aposentadoria concedido ao autor
em 09/05/2014.  Extingo o feito, sem resolução de mérito, no tocante ao intervalo de
01/01/2004 a 31/12/2005, na forma do art. 485, IV, do CPC. INSS isento de custas. Sem
condenação do INSS em honorários advocatícios, à luz do disposto nos Enunciados 99 do
FONAJEF e 56 das TRES. Condeno o autor em custas e em honorários 10% sobre o valor da
condenação, que ficará com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000717682v3 e do código CRC 3ddbd18d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 0021010-82.2017.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para, reconhecendo o erro material
constante do acórdão, integrá-lo com o seguinte trecho: Diante do exposto, voto por conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso do INSS e nego
provimento ao recurso do autor para, modificando a sentença, condenar o INSS em averbar
como período de tempo especial os intervalos de 06/03/1997 a 31/12/2000 e de 19/11/2003 a
31/12/2003, bem como a proceder à sua conversão em tempo comum e, ato continuo, revisar
a RMI do beneficio de aposentadoria concedido ao autor em 09/05/2014. Extingo o feito, sem
resolução de mérito, no tocante ao intervalo de 01/01/2004 a 31/12/2005, na forma do art.
485, IV, do CPC. INSS isento de custas. Sem condenação do INSS em honorários
advocatícios, à luz do disposto nos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES. Condeno o
autor em custas e em honorários 10% sobre o valor da condenação, que ficará com
exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739439v2 e do código CRC 40157d7c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 0007922-40.2018.4.02.5054/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: GABRIEL DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. A parte autora ajuizou ação em 02/04/2018, objetivando a condenação do INSS a converter
o benefício que atualmente recebe em aposentadoria especial, mediante o reconhecimento dos
períodos de 06/03/1997 a 01/10/2001 e 04/10/2001 a 01/12/2008 como tempo especial ou,
subsidiariamente, caso o tempo apurado após o reconhecimento dos períodos laborados em
atividade especial não alcance o tempo suficiente da APOSENTADORIA ESPECIAL, que os
períodos reconhecidos (06/03/1997 a 01/10/2001 e 04/10/2001 a 01/12/2008) sejam
convertidos em comum e posteriormente averbado junto ao tempo de contribuição do
Requerente, bem como seja concedida a averbação do período (09/1970 a 02/1980) em que
exerceu o labor rural, deferindo assim novo cálculo da Aposentadoria concedida, concedendo
a  Revisão do referido benefício.   
 

VOTO

2. A sentença (Evento 17) julgou procedente em parte o pedido, condenando o INSS a revisar
a aposentadoria por tempo de contribuição do autor, mediante reconhecimento do tempo de
serviço de 15/09/1972 a 29/02/1980. Não foram reconhecidos como tempo de serviço
especial, os períodos de 06/03/1997 a 01/10/2001 e de 04/10/2001 a 01/12/2008.   
  
3. A sentença foi mantida pelo acórdão desta Turma Recursal (Evento 48), e, em especial no
que se refere ao período de 04/10/2001 a 01/12/2008, sob os seguintes fundamentos: 

(...) 
19. No que se refere ao período de 04/10/2001 a 01/12/2008, observa-se através da cópia da
CTPS e do PPP (respectivamente Evento 1 OUT4 fl.5 e Evento 1 OUT4 fls.38/41) a
informação de que o autor trabalhava no cargo de desossador no setor de desossa da
empresa Frigopan  Frig. Abat. Fundão Ltda. e que na ocasião, como refere no recurso, se
expunha ao agente nocivo bactérias. 
20. No que dizem respeito aos agentes biológicos, no caso, bactérias, o quadro Anexo ao
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Decreto 53.831/1964 previa como agentes nocivos biológicos o contato com organismos
doentes ou com materiais infecto-contagiantes realizado em serviços de assistência médica,
odontológica e hospitalar (item 1.3.2), nos trabalhos expostos ao contato com doentes ou
materiais infecto-contagiantes – assistência médica, odontológica, hospitalar e outras
atividades afins. O Anexo I do Decreto 83.080/1979 enumerava tais agentes nocivos no item
1.3.4 (trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-
contagiantes). O anexo IV do Decreto 2.172/1997, que vigorou de 06/03/1997 a 06/05/1999, e
o anexo IV do Decreto 3.048/1999, em vigor atualmente, prevêem no item 3.0.1 “g” a
exposição a microorganismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas.  
21. Com relação à exposição aos agentes biológicos, assim dispõe o Decreto 3.048/1999, em
seu anexo IV, assim como a NR-15 do M.T.E em seu anexo 14, basta a mera avaliação
qualitativa para serem consideradas especiais. No Decreto consta, também, no que
concernem aos agentes biológicos, no item 3.0.0 que a     exposição diz respeito apenas “aos
agentes citados unicamente nas atividades relacionadas.” (grifo nosso). 
22. O Decreto deixa claro que, com relação aos agentes biológicos, apenas a exposição aos
agentes citados unicamente nas atividades relacionadas tornam a atividade especial. Com
efeito, os agentes e as atividades estão listados no item 3.0.1: 
 a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças
infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; 
b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos; 
c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; 
d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; 
e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; 
f) esvaziamento de biodigestores; 
g) coleta e industrialização do lixo. 
23. Registro que o Decreto 2.172 de 05/03/1997 igualmente contemplava os mesmos agentes
e atividades também em seu anexo IV item 3.0.1. 
24. Depreende-se, a partir da leitura dos Decretos listados, que para que se reconheça
determinada atividade como especial, o contato com os agentes biológicos deve ocorrer de
forma direta e nos locais listados o que, à luz da análise das atividades efetivamente
exercidas pelo autor (desossador em frigorífico) não ocorreu no período questionado.

4. Examinando o PPP anexado (Evento 1 OUT4 fls.38/41), verifica-se que nele consta que o
autor exercia a função de desossador no setor de desossa de frigorífico, executando atividade
de separação de carne do osso das reses abatidas, ocasião em que ficava exposto a bactérias.

5. No acórdão adotou-se o entendimento de que o contato com agentes biológicos deve
ocorrer de forma direta e nos locais listados no Decreto 3.048/1999,  o que, à luz da análise
das atividades efetivamente exercidas pelo autor (desossador em frigorífico), não teria
ocorrido no período questionado.
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6. Em seguida, foi interposto Incidente de Uniformização pela parte autora (Evento53),
no qual aduziu a procedência do seu pleito de reconhecimento do período de 04/10/2001
a 01/12/2008 como tempo especial, pelo exercício da atividade de desossador em
frigorífico com exposição a agentes biológicos prejudiciais à saúde (contato com vísceras,
carne, secreções e sangue dos animais), desencadeando uma série de doenças
infectocontagiosas. Alega que o acórdão se encontra em descompasso com precedentes do
STJ, da TNU e de diversas Turmas Recursais de diferentes regiões.

7. Em virtude do julgamento do Tema 205 no âmbito da TNU PU no processo n. PEDILEF
0500012-70.2015.4.05.8013/AL (afetado em 25/02/2019), que dispõe sobre a possibilidade de
reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos quando os serviços
prestados não se enquadram dentre os previstos no Anexo IV do Decreto 3.048/1999, foram
os autos remetidos a esta Relatoria para fins de retratação do julgado, adequando-o aos termos
acolhidos pela Instância Superior (Evento 71). 
  
É o relatório. Decido.

8. No julgamento do aludido representativo, a TNU assentou a seguinte tese, que transitou em
julgado em 26/05/2020:

“a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes
biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos
de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; 
b) entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a
microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida
denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco
em geral, devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem
um caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema
211/TNU).”(grifos nossos).

9. No acórdão impugnado, conforme mencionado em epígrafe, não se reconheceu o período
de 04/10/2001 a 01/12/2008 como tempo especial, por não considerar que o autor mantinha
contato direto com agentes biológicos e nos locais listados no Decreto 3.048/1999, em razão
das atividades exercidas pelo autor no interstício (desossador em frigorífico), indo, portanto,
de encontro ao que foi decidido pela TNU, na medida em que não se analisou o agente sob o
contexto do “risco concreto” e o fato de ser indissociável à prestação do serviço ou da
produção do bem, o que demanda análise conjunta da profissiografia.

10. De acordo com o PPP (Evento 1 OUT4 fls.38/41), no interstício acima, o autor trabalhava
no cargo de desossador no setor de desossa da empresa Frigopan  Frig. Abat. Fundão Ltda.
expondo-se ao agente nocivo bactérias, ao executar as atividades de separação de carne e do
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osso das reses abatidas.

11. Como se pode notar, o contato com o contato com carnes cruas, sangue e seus detritos – os
quais transmitem doenças através de diversas bactérias, fungos e vírus, inclusive pelo ar, se
dava de forma direta, posto que efetuava a desossa de animais abatidos. 

12. O anexo IV do Decreto 2.172/1997, que vigorou de 06/03/1997 a 06/05/1999, e o anexo
IV do Decreto 3.048/1999, em vigor atualmente, prevêem no item 3.0.1 “g” a exposição a
microorganismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas. 

13. Com relação à exposição aos agentes biológicos, o Decreto 3.048/1999, em seu anexo IV,
bem como a NR-15 do M.T.E em seu anexo 14, dispões que basta a mera avaliação qualitativa
para serem consideradas especiais. 

14. Como visto, o autor trabalhou durante todo o período questionado como desossador,
ficando em contato direto com carnes, sangue e vísceras de animais abatidos, e, por
conseguinte, com doenças infectocontagiosas, ou com material infectocontagiante, no
exercício de atividades mencionadas em epígrafe.

15. Acerca dos agentes nocivos agentes biológicos, a TNU firmou as seguintes teses:

Tema 205: a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a
agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos
Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é
necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda, ser
avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).

Tema 211(PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500): Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei
n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional,
avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem
ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

16. Assim, com base na profissiografia e nos agentes insalubres listados no PPP, constato
risco em concreto superior aos trabalhadores em geral, tendo a função da parte autora
caráter indissociável à prestação do serviço.

17. No tocante aos agentes infecciosos a TNU tem adotado o entendimento de que “não é
necessário que a exposição a agentes biológicos ocorra durante a integralidade da jornada de
trabalho do segurado, bastando que haja o efetivo e constante risco de contaminação e de
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prejuízo à saúde do trabalhador, satisfazendo os requisitos da habitualidade e permanência”
Além disso, há que coexistir três condições: “A primeira é a ocorrência do exercício, de
maneira habitual e permanente, de atividade profissional em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado. Outra exigência é quando ocorre em
razão do exercício da atividade profissional, probabilidade da exposição ocupacional a
agentes biológicos para lhe causar dano, não necessariamente durante toda a jornada, nos
termos do Anexo IV do Decreto n.º 3.048/99. E por último, quando se dá em função da
exposição ao risco inerente à profissão, de forma não circunstancial ou particularizada e
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço na qual ela está sendo
desenvolvida.”. 

18. Ainda que ocorra a utilização de EPI, eles não são capazes de elidir, de forma absoluta, o
risco proveniente do exercício da atividade com exposição a agentes de natureza infecto-
contagiosa, hipótese dos autos (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.234 - RS
(2016/0280366-0) RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA).

19. Assim, esta Turma vem excepcionando o uso do EPI eficaz apenas os casos de agentes
comprovadamente cancerígenos (conforme LINACH) e agentes biológicos, nesse último
caso, dadas as particularidades do próprio ambiente de trabalho e do potencial de transmissão
de doenças infecciosas, nos quais os segurados se encontrem submetidos a situações de risco
à saúde, independentemente do uso de EPI. 

20. No caso do desossador, entendo tratar-se de condição análoga a que ocorre em hospitais,
por exemplo, em que os profissionais médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem
encontram-se permanentemente em contato com agentes nocivos que se expandem no próprio
ar do ambiente hospitalar (bactérias, vírus e etc), já que no presente caso o autor lida
diretamente com carne, sangue, vísceras etc. de animais abatidos para efetuar a desossa,
ficando exposto a bactérias que se proliferam, inclusive, no ar, o que torna a utilização do uso
de EPI’s praticamente inócua como forma de proteção.

21. Assim, deve ser reconhecido como tempo de trabalho especial o período de 04/10/2001 a
01/12/2008, e a consequente revisão do seu benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição. 
  
22. Isso posto, voto por promover a adequação do julgado para dar parcial provimento ao
recurso, reformando parcialmente a sentença, condenar o INSS em averbar o período de
04/10/2001 a 01/12/2008 como especial de trabalho, com a sua conversão para tempo comum
e a consequente revisão do seu benefício de aposentadoria. Esse acórdão substituiu o
Evento 48, em virtude da presente adequação. Os atrasados devem ser pagos após o
trânsito em julgado da presente e observada a prescrição quinquenal, e corrigidos
monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da citação,
considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de
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mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a
questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros de mora - e
por considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei
9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de
correção monetária (INPC). Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na
forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000718559v6 e do código CRC bc2f2d82. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 25/11/2020, às 18:50:41 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 293



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 73/264

0000367-34.2018.4.02.5001 500000711990 .V2 JES10842© JES10842

RECURSO CÍVEL Nº 0000367-34.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ESTHER DUTRA SILVA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA (OAB ES019369)
ADVOGADO: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI (OAB ES012756)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face
Acórdão desta Turma Recursal que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido
inicial de reconhecimento de tempo de serviço especial e de concessão de aposentadoria
especial ou de aposentadoria por tempo de contribuição.

VOTO

Ao serem verificados os requisitos de admissibilidade pelo Juiz Gestor desta
Turma Recursal, inicialmente o RE foi inadmitido (evento 116) ao argumento de que o STF,
ao analisar o Tema 766, concluiu não haver repercussão geral, na hipótese de verificação dos
requisitos para concessão do benefício, que, na solução do Tema 852, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE
SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA
LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do
labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de
serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não
apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos
termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do
labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores,
tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do
segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação
jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não
ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual
divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da
especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação
infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (ARE
906569 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 17/09/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2015 PUBLIC 25-09-2015 )
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Foi interposto agravo de instrumento em face da decisão proferida. A decisão de
evento 128 manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos à presente Turma
Recursal, para os fins previstos no disposto no §2º do art. 1.021 e 1.030 do CPC/2015,
combinado com o art. 28, § 1º a 4º, por analogia, do Regimento Interno das Turmas Recursais
da 2ª Região (Resolução n. 2019/00003 de 08 de fevereiro de 2019).

Pois bem. Note-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, em caso similar ao
em apreço (ARE 906569 – Tema nº 852), referente à verificação dos requisitos legais
necessários para a concessão do benefício previdenciário aposentadoria especial ou de
conversão de tempo de serviço, concluiu pela inexistência de repercussão geral, conforme
excerto acima transcrito.

De tudo que analisado, as razões estampadas pelo Juiz Gestor devem prevalecer,
por pragmatismo e/ou política processual e organizacional. Ora, a irresignação recursal foi
desde já represada porque também o seria naquela Corte Suprema, como de fato foi, da
mesma forma que foi feito no aresto citado em caso análogo, em que não foi reconhecida a
repercussão geral, no presente caso também não há, portanto, não há que se falar em
conhecimento do RE.

No mais, uma vez definido pelo STF que a aferição dos requisitos legais para a
concessão do benefício de aposentadoria especial (ou conversão de período em especial) tem
cunho infraconstitucional, não há de ser conhecido o mérito do RE.

Dessa forma, ratifico a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário em
referência, nos termos do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região
(Resolução n. 2019/00003 de 08 de fevereiro de 2019) e, por consequência, VOTO POR
CONHECER O AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL, PARA NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Após, não havendo interposição de outro recurso, certifique-se o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000711990v2 e do código CRC 43f64e96. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 0000367-34.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ESTHER DUTRA SILVA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: AILANA TAPIAS DE SOUZA (OAB ES019369)
ADVOGADO: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI (OAB ES012756)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. Após, não
havendo interposição de outro recurso, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739677v2 e do código CRC f93006a4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002533-05.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA (OAB ES014684)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. O autor interpôs recurso em face da sentença (Evento 9) que julgou procedente em parte o
seu pedido, somente para reconhecer o tempo de serviço exercido em atividades especiais nos
períodos de 24/09/1990 a 07/10/1992, 01/01/1995 a 05/03/1997 e 01/01/2008 a 30/04/2010.
Sustenta, em síntese, que embora reconhecida a especialidade do trabalho nos intervalos de
08.10.92 a 31.12.94, 24.09.90 a 05.03.97 e de 01.01.2008 a 30.04.2010, deixou o juízo de
primeiro grau de ofertar o recebimento de benefício mais vantajoso, qual seja: RMI da DER
19/01/2017, além do pagamento de parcelas atrasadas oriundas deste benefício. Contrarrazões
(Evento 31).

VOTO

2. Examinando a sentença, observa-se que, inobstante pedido de revisão de benefício, com
DIB a ser fixada na data do primeiro requerimento administrativo feito em 19/01/2017 até a
data da definitiva DIB em 23/03/2018, mantendo a RMI apurada em 2018; o Juízo
sentenciante foi omisso a esse respeito. Interpostos embargos, manteve a sentença com a
referida omissão.

3. De acordo com o processo administrativo (Evento 1 PROCADM11), o autor deu entrada
no seu primeiro requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição em
19/01/2017, ocasião em que já somava tempo suficiente para obter o benefício em
referência de forma integral, conforme ele mesmo narra em sua petição inicial (36 anos
07 meses e 20 dias). Todavia, observando que não faria jus à exclusão do fator
previdenciário, recusou o benefício, como se infere à fls.3 e 7 do Evento 1
PROCADM11. 

4. Desse modo, conforme solicitado pelo autor administrativamente, a autarquia procedeu
ao recálculo do benefício, concedendo-o na data de 23/03/2018 (Evento 1
PROCADM11fl.31). 
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5. No recurso, o autor pretende obter a revisão do primeiro benefício requerido, no ano
de 2017, todavia, com manutenção da DIB do benefício concedido em 23/03/2018 e
pagamento dos atrasados.

6. Entendo que não procede a pretensão autoral no que pertine à revisão do benefício com
data em 19/01/2017, com pagamento dos atrasados, porém, com a manutenção da DIB do seu
benefício em 23/03/2018. Esse pedido não tem cabimento jurídico, não se trata de acolher
pedido de revisão de melhor benefício ou o benefício mais vantajoso, mas de conceder ao
autor o “melhor dos mundos”. Ora, ou se obtém a revisão do primeiro benefício, alterando
sua DIB para aquela data com pagamento dos atrasados; ou bem se procede à revisão do
benefício com base no segundo requerimento e, neste caso, a DIB deverá ser fixada nesta
mesma data.

7. De todo modo, registro que o autor renunciou administrativamente ao primeiro
benefício, requerido em 2017, sem interposição de recurso para eventualmente questionar
períodos trabalhados sob condições especiais. Em contrapartida, aceitou o recálculo do
benefício, com fixação da DIB em 2018 e começou a recebê-lo a partir de então.

8. Contudo, a desistência da aposentadoria requerida e concedida em 2018, esbarraria em
óbice legal. Relativamente à matéria, o Regulamento de Benefícios da Previdência Social, no
art. 181-B, parágrafo único, I e II, admite que o segurado pode desistir do seu pedido de
aposentadoria, desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do
pedido antes do primeiro pagamento ou do saque do FGTS. Assim, ainda que o segurado
possa desistir do seu pedido de aposentadoria, teria que ter manifestado esta intenção, além de
requerido o arquivamento definitivo, antes do recebimento do primeiro pagamento do
benefício, o que não aconteceu. Admitir a desistência neste momento configuraria
desaposentação, vedada em precedente vinculante do STF (Tema 503). Por essas razões,
não seria possível a retroação do benefício à data de 19/01/2017, com manutenção da
DIB em 2018. O autor pretende se valer de uma regra própria, aproveitando todos os
aspectos das normas que lhe seriam favoráveis e afastando todo regime legal que lhe
prejudique, sob  a alegação de que teria direito a um benefício melhor. Ocorre que o
melhor benefício, no caso, não encontra respaldo legal.  

9. Convém ressaltar que a sistemática reconhecida pelo STF, no que pertine à questão da
concessão do melhor benefício ao segurado, nos exatos termos do voto da Relatora Ministra
Ellen Gracie no RE 630.501/RS, confere essa possibilidade ao segurado que deixar de
requerer a aposentadoria e continuar na ativa, e sobrevier lei posterior que revogue o
benefício ou estabeleça critério de cálculo menos favorável, uma vez não ser possível ferir o
direito adquirido, já incorporado ao patrimônio do segurado. Nesse contexto, é garantido ao
segurado a opção pelo melhor benefício. Esse não é o caso do autor. Vejamos alguns trechos
importantes do acórdão: 
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"Em matéria previdenciária, já está consolidado o entendimento de que é assegurado o direito
adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei
posterior revogue o dito benefício, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão
ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis. É que, nessas situações, coloca-se a
questão da supressão, de um direito já incorporado ao patrimônio do segurado e
constitucionalmente protegido contra lei posterior, que, no dizer do art. 5º, inciso XXXVI, da
Constituição, não pode prejudicá-lo. 
(...) A jurisprudência é firme no sentido de que, para fins de percepção de benefício, aplica-se
a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos. Dá-se aplicação, assim, ao Enunciado3599
da Súmula do Tribunal:"Ressalvada a revisão prevista em lei os 62RE 630.501/RS proventos
da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil,
reuniu os requisitos necessários". Sua redação está alterada em conformidade com o decidido
no RE 72.509, em que foi destacado que o fato de o segurado"não haver requerido a
aposentadoria não o faz perder seu direito". Embora elaborada a partir de casos relacionados a
servidores públicos, aplicase a toda a matéria previdenciária, conforme já reconhecido por
este tribunal por ocasião do julgamento do RE 243.415-9, relator o Min. Sepúlveda Pertence:"
(...) a Súmula se alicerçou em julgados proferidos a respeito da aposentadoria de funcionários
públicos; mas a orientação que o verbete documenta não responde a problema que diga
respeito a peculiaridade do seu regime e sim aos da incidência da garantia constitucional do
direito adquirido". 

10. Assim, reputo parcialmente correta a insurgência do autor, apenas no tocante à
necessidade de condenação da autarquia em proceder à revisão do benefício do seu benefício,
com DIB em 23/03/2018, considerados os períodos de tempo especial reconhecidos nestes
autos, mas mantida a DIB em 23/03/2018, no caso de tais períodos terem sido englobados
pelo PCB. 

11. Isso posto, voto por conhecer o recurso do autor, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para, suprir a sentença com os fundamentos supra, bem como para integrar a sua parte
dispositiva com a com a condenação do INSS em proceder à revisão do benefício do autor,
com DIB em 23/03/2018, considerando os períodos de tempo especial já reconhecidos em
sentença, nos termos do presente voto. Sem condenação em custas, nem em honorários
advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 da TRES.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000689736v7 e do código CRC e11cd7a2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002533-05.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE MORAES (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA (OAB ES014684)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, suprir a sentença com os
fundamentos supra, bem como para integrar a sua parte dispositiva com a com a condenação
do INSS em proceder à revisão do benefício do autor, com DIB em 23/03/2018, considerando
os períodos de tempo especial já reconhecidos em sentença, nos termos do presente voto. Sem
condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do
FONAJEF e 56 da TRES, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739735v2 e do código CRC bad56125. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:1 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006569-02.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LILIA MARIA ANDRADE PAZETO (AUTOR)
ADVOGADO: JACKSON MOULON STEFANATO (OAB ES025106)

RELATÓRIO

1. O INSS recorre da sentença (Evento 12) que julgou procedente o pedido da autora,
condenando-o em averbar como tempo especial o período de 02/01/1990 a 15/01/2019 como
tempo especial e a conceder a autora o benefício de aposentadoria especial. Sustenta, em
síntese, ausência de contato permanente com agentes nocivos à saúde (biológicos), ausência
de razoabilidade da multa imposta e ampliação do prazo para cumprimento para 45 (quarenta
e cinco) dias. Contrarrazões (Evento 24).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 296



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 82/264

5006569-02.2019.4.02.5002 500000704406 .V3 JES10415© JES7060

Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. Embora a lei atualmente exija a demonstração da efetiva exposição do segurado ao agente
nocivo, a comprovação do exercício de atividade em condições especiais rege-se pela lei
vigente à época da prestação do serviço, e não pela lei vigente à época da produção da prova,
em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e ao direito adquirido. 

5. O INSS argumenta que a autora não estava exposta de forma permanente aos agentes
nocivos descritos nos PPP’s no período reconhecido na sentença.  
  
6. Analisando o PPP (Evento 1 PPP7), verifica-se que no período questionado (02/01/1990 a
15/01/2019), a autora trabalhou como técnica de enfermagem no Hospital Padre Olivio,
ficando em contato com vírus, bactérias, fungos, parasitas e bacilos enquanto no exercício de
atividades tais como: ministrar medicamentos, efetuar curativos, aplicação de injeções,
aferição de temperatura e de pressão arterial.

7. Verifica-se de forma clara o contato direto, habitual e permanente com os agentes
biológicos descritos no PPP em epígrafe, devendo ser reconhecida a especialidade do trabalho
da autora nos períodos. O Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964 previa como agentes
nocivos biológicos o contato com organismos doentes ou com materiais infecto-contagiantes
realizado em serviços de assistência médica, odontológica e hospitalar (item 1.3.2), nos
trabalhos expostos ao contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes – assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins. O Anexo I do Decreto 83.080/1979
enumerava tais agentes nocivos no item 1.3.4 (trabalhos em que haja contato permanente com
doentes ou materiais infecto-contagiantes). O anexo IV do Decreto 2.172/1997, que vigorou

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 296



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 83/264

5006569-02.2019.4.02.5002 500000704406 .V3 JES10415© JES7060

de 06/03/1997 a 06/05/1999, e o anexo IV do Decreto 3.048/1999, em vigor atualmente,
prevêem no item 3.0.1 “g” a exposição a microorganismos e parasitas infecto-contagiosos
vivos e suas toxinas. 

8. Com relação à exposição aos agentes biológicos, assim dispõe o Decreto 3.048/1999, em
seu anexo IV, assim como a NR-15 do M.T.E em seu anexo 14, basta a mera avaliação
qualitativa para serem consideradas especiais. No Decreto consta, também, no que concernem
aos agentes biológicos, no item 3.0.0 que a     exposição diz respeito apenas “aos agentes
citados unicamente nas atividades relacionadas.” (grifo nosso).

9. O Decreto deixa claro que, com relação aos agentes biológicos, apenas a exposição aos
agentes citados unicamente nas atividades relacionadas tornam a atividade especial. Com
efeito, os agentes e as atividades estão listados no item 3.0.1: 
a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de
doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; 
b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e
outros produtos; 
c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; 
d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; 
e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; 
f) esvaziamento de biodigestores; 
g) coleta e industrialização do lixo.

10. Registro que o Decreto 2.172 de 05/03/1997 igualmente contemplava os mesmos agentes
e atividades também em seu anexo IV item 3.0.1.

11. Vale ressalvar que recentemente, em 23/05/2019, a Turma Nacional de Uniformização
concluiu julgamento do PEDILEF 0501219-30.2017.4.05.8500 (Tema 211) sobre o assunto,
tendo fixado a seguinte tese:

"Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo
mínimo de exposição durante a jornada."

12. Com base na profissiografia, é possível observar que o PPP indica contato com agentes
insalubres de forma direta,  sendo constatado risco em concreto superior aos trabalhadores em
geral, tendo a função da autora caráter indissociável à prestação do serviço, mormente por
trabalhar dentro de hospital, onde os agentes nocivos estão dispersos no ar.
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13. Conforme explicitado, não há dúvidas de que a autora mantinha contato direto com
pacientes com a finalidade de realizar cuidados em geral, curativos, dentre as demais descritas
em epígrafe, sujeitando-se à risco de contágio por executar essas tarefas em ambiente
hospitalar, ficando sujeita a acidentes decorrentes de perfuração de luvas ou aspiração de vírus
e bactérias pelas mucosas e pele. 

14. O Juízo sentenciante fixou pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento, caso o
benefício não fosse implantado em 30 dias. As “astreintes”, também conhecidas como multa
periódica pelo atraso no cumprimento das obrigações, ou multa cominatória, possuem
previsão no nosso Código de Processo Civil como uma multa a ser imposta pelo juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, tendo por finalidade fazer com que o executado cumpra
determinada obrigação, sob pena de ter que arcar com o valor dessa multa fixada (art. 536 do
CPC).

15. O CPC/2015, no capítulo V, arts. 534 e seguintes, estabelece de forma específica o modo
de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia
certa pela Fazenda Pública. Nesses casos, ficou suprimida a fixação de multa “astreinte”,
consoante se infere do § 2º do art. 534, verbis:

§ 2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

16. Com efeito, a multa prevista no citado dispositivo de Lei é justamente aquela que
decorrerá do não pagamento voluntário da dívida formada na sentença que condena o
exequente ao pagamento de quantia certa (ou fixada em liquidação) no prazo estabelecido:

Art. 523.  No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

17. Todavia, no caso em concreto, trata-se de astreinte para fins de cumprimento de obrigação
de fazer (implantação de benefício previdenciário) e, nesse pormenor, não consta qualquer
vedação legal expressa, sendo, inclusive, aceita pela jurisprudência pátria, afinal a Fazenda
Pública, a despeito de prerrogativas e benefícios processuais específicos não extensíveis a
todas as partes do processo, não pode se furtar de cumprir determinações judiciais. (TJ-PA-
Agravo de Instrumento AI 00053146720178140000; TRF-3 Agravo de Instrumento AI
00089557820124030000 SP).
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18. Entretanto, considerando que se trata de benefício em torno de R$ 1.700,00, conforme
Evento 25, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional. Em face do exposto, a
referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso. 

19. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na fixação do prazo de 30 (trinta) dias para o
cumprimento da obrigação de fazer/pagar, na medida em que os dispositivos de lei
mencionados pelo INSS no recurso (art.41, A, §5º da Lei 8.213/1991 e 17 da Lei
10.259/2001) fixam prazo limite para esse cumprimento, o que confere ao Juízo certa
discricionariedade quanto à fixação do tempo que considera razoável para que o demandado
cumpra com a obrigação que lhe fora imposta. 

20. Quanto à contagem em dias úteis para o cumprimento da obrigação de fazer, embora a
sentença não tenha sido explícita a esse respeito, o art.219 do CPC deixou consignado que os
prazos processuais devem ser computados em dias úteis. A esse respeito o STJ inclusive já se
pronunciou:

"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO
DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL.
CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação,
previsto no art. 523, caput, do Código de Processo Civil de 2015, possui natureza processual
ou material, a fim de estabelecer se a sua contagem se dará, respectivamente, em dias úteis ou
corridos, a teor do que dispõe o art. 219, caput e parágrafo único, do CPC/2015. 
2. O art. 523 do CPC/2015 estabelece que, "no caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento
definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". 
3. Conquanto o pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação para o cumprimento
voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do advogado constituído nos autos
(CPC/2015, art. 513, § 2º, I), fato que, inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o qual
deverá comunicar ao seu cliente não só o resultado desfavorável da demanda, como também
as próprias consequências jurídicas da ausência de cumprimento da sentença no respectivo
prazo legal. 
3.1. Ademais, nos termos do art. 525 do CPC/2015, "transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação". Assim, não seria razoável fazer a contagem dos primeiros 15 (quinze) dias para
o pagamento voluntário do débito em dias corridos, se considerar o prazo de natureza
material, e, após o transcurso desse prazo, contar os 15 (quinze) dias subsequentes, para a
apresentação da impugnação, em dias úteis, por se tratar de prazo processual. 
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3.2. Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 
4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
- CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o prazo do caput
do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido. (REsp 1708348/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019)”

21. Isso posto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para,
reformando parcialmente a sentença, reduzir a multa diária fixada para o valor de R$ 100,00.
Devendo o prazo fixado na sentença ser contado em dia útil ( 30 dias úteis) .Réu isento de
custas. Sem condenação em honorários, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das
TRES.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000704406v3 e do código CRC e1da7ae5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006569-02.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LILIA MARIA ANDRADE PAZETO (AUTOR)
ADVOGADO: JACKSON MOULON STEFANATO (OAB ES025106)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença,
reduzir a multa diária fixada para o valor de R$ 100,00. Devendo o prazo fixado na sentença
ser contado em dia útil ( 30 dias úteis) .Réu isento de custas. Sem condenação em honorários,
na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739844v2 e do código CRC 1b1ebd49. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003418-28.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HILTON ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: MARTHONY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB ES016583)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 17) que julgou procedente o pedido
da parte autora para condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria especial em
favor desta, com DIB na data do ajuizamento da ação. Sustenta, em síntese, a necessidade de
juntada de LTCAT, que vários períodos não teriam sido objeto de requerimento
administrativo; que não consta se a metodologia de medição de ruído foi a NHO-01 da
Fundacentro e falta de razoabilidade/proporcionalidade na multa por descumprimento
previamente fixada. Contrarrazões (Evento 34).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
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Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente físico, tem-se que o nível de ruído caracterizador da nocividade
é de 80 decibéis até 05/03/1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até
18/11/2003 (edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o
índice passou a ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T.,
AgREsp 727497, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª
T AC 1518937, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC
849874, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI
291692, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de
conformidade com as Súmulas nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU). Registro que a
jurisprudência tem se posicionado, em especial o STJ e a TNU, no sentido de que a
nocividade está caracterizada com exposição a ruído superior aos estabelecidos nos Decretos.
Precedentes: AgRg nos EREsp 1157707/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe 29/05/2013; AgRg no REsp 1326237/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 13/05/2013; REsp 1365898/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
17/04/2013; AgRg no REsp 1263023/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe
24/05/2012; e AgRg no REsp 1146243/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
12/03/2012. 3. 3. Incidente de uniformização provido. (PET 9059/RS, petição 2012/0046729-
7, Relator Ministro Benedito Gonçalves, S1 Primeira Seção, data do julgamento 28/8/2013,
data da publicação/fonte: Dje 09/09/2013).

5. O INSS alega, inicialmente, ausência de laudo técnico para comprovação de exposição ao
agente nocivo ruído. Entretanto, no que se refere à necessidade de juntada do LTCAT,
consigno que o PPP é formulário preenchido pela empresa e deve ser assinado por seu
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representante legal. Não se faz necessário que o engenheiro de segurança do trabalho ou
médico do trabalho assine o PPP. Contudo, estes profissionais devem ser indicados como
responsáveis pelos registros ambientais e/ou biológicos. A falta de preenchimento dos campos
destinados à indicação dos profissionais faz presumir que o PPP tenha sido elaborado sem
suporte em laudo técnico pericial, fato que o torna nulo. A empresa preenche o formulário
com base no laudo técnico que foi elaborado pelo profissional habilitado para tanto. 

6. Desta forma, nos pedidos de aposentadoria especial feitos com base em exposição do
trabalhador a ruído nocivo, a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT) pode ser dispensada quando o processo é instruído com o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), à exceção das hipóteses em que o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) suscita dúvida objetiva em relação à congruência entre os dados do PPP
e o próprio laudo que embasou sua elaboração.

7. Tal entendimento foi fixado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
julgar incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo INSS. O pedido da
autarquia, inicialmente dirigido à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), foi motivado pelo acolhimento de pleito de aposentadoria especial pela 1ª
Turma dos Juizados Especiais da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Com base em perfil
profissiográfico, o colegiado gaúcho reconheceu que um profissional foi submetido a níveis
insalubres de ruído em seu ambiente de trabalho. O INSS defendia a necessidade da
apresentação do respectivo laudo técnico.

8. O relator do processo (Pet nº 10262 / RS (2013/0404814-0), Ministro Sérgio Kukina,
reiterou entendimento do STJ da seguinte forma: “Lícito se faz concluir que, apresentado o
PPP, mostra-se despicienda a também juntada do LTCAT aos autos, exceto quando suscitada
dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio
laudo que o tenha embasado”. O voto foi acompanhado de forma unânime pelo colegiado.

9. O mesmo entendimento já havia sido pacificado no âmbito da TNU, através do Pedido de
Uniformização de Lei Federal 200651630001741: “para restar comprovada a exposição ao
agente insalubre ruído, é necessária aferição por laudo técnico, embora exista a possibilidade
de suprir a ausência de tal documento por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário –
PPP, uma vez que tal documento é baseado em perícia”. Hipótese em que não foi suscitada
pela autarquia qualquer dúvida objetiva quanto aos PPP’s apresentados. Os documentos
encontram-se formalmente corretos, com identificação dos responsáveis técnicos pelos
registros ambientais, identificação e assinatura do representante legal da empresa, a data da
confecção do documento, as medições de ruído e a técnica utilizada para a sua aferição. 

10. No tocante à técnica de medição a ser utilizada, a Turma Nacional de Uniformização
(PEDILEF 05016573220124058306), em 21/03/2019, decidiu, por maioria, acolher
parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira de
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Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no representativo da
controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da
FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada
de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma"; (b) "Em caso de omissão ou
dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao
agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser
apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada
na medição, bem como a respectiva norma". Assim, para períodos anteriores a nov/2003,
admite-se a medição do ruído por meio de decibelímetro, conforme normas da NR-15 MTE.
Já a partir de então, como assentado acima, a medição do ruído deve-se dar em conformidade
com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), por
intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), não sendo
mais admissível apenas a utilização de decibelímetro. (grifo nosso).

11. No caso, a técnica de medição adotada para aferição de ruído sempre foi a dosimetria,
conforme se infere dos PPP’s anexados ao processo administrativo (Evento 11 PROCAMD1
fls.30/33), encontrando-se em consonância com o determinado pela legislação em vigor.
Registro que, ao contrário do afirmado no recurso, todos os pedidos foram submetidos à
apreciação administrativa, conforme demonstram as cópias do processo administrativo
supracitado.

12. O Juízo sentenciante fixou pena de multa de R$500,00 por dia de descumprimento, caso o
benefício não fosse implantado em 30 dias. As “astreintes”, também conhecidas como multa
periódica pelo atraso no cumprimento das obrigações, ou multa cominatória, possuem
previsão no nosso Código de Processo Civil como uma multa a ser imposta pelo juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, tendo por finalidade fazer com que o executado cumpra
determinada obrigação, sob pena de ter que arcar com o valor dessa multa fixada (art. 536 do
CPC).

12. O CPC/2015, no capítulo V, arts. 534 e seguintes, estabelece de forma específica o modo
de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia
certa pela Fazenda Pública. Nesses casos, ficou suprimida a fixação de multa “astreinte”,
consoante se infere do § 2º do art. 534, verbis:

§ 2o A multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

13. Com efeito, a multa prevista no citado dispositivo de Lei é justamente aquela que
decorrerá do não pagamento voluntário da dívida formada na sentença que condena o
exequente ao pagamento de quantia certa (ou fixada em liquidação) no prazo estabelecido:
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Art. 523.  No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de
decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15
(quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

14. Todavia, no caso em concreto, trata-se de astreinte para fins de cumprimento de obrigação
de fazer (implantação de benefício previdenciário) e, nesse pormenor, não consta qualquer
vedação legal expressa, sendo, inclusive, aceita pela jurisprudência pátria, afinal a Fazenda
Pública, a despeito de prerrogativas e benefícios processuais específicos não extensíveis a
todas as partes do processo, não pode se furtar de cumprir determinações judiciais. (TJ-PA-
Agravo de Instrumento AI 00053146720178140000; TRF-3 Agravo de Instrumento AI
00089557820124030000 SP).

15. Entretanto, considerando que se trata de benefício em torno de R$ 2.200,00, conforme
Evento 36, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional. Em face do exposto, a
referida multa deve ser reduzida para o valor de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso. 

16. Isso posto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para,
reformando parcialmente a sentença, reduzir a multa diária para o valor de R$ 100,00. Réu
isento de custas. Sem condenação em honorários, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF
e 56 das TRES.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000708447v4 e do código CRC 5165b987. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003418-28.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HILTON ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: MARTHONY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB ES016583)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença,
reduzir a multa diária para o valor de R$ 100,00. Réu isento de custas. Sem condenação em
honorários, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739846v2 e do código CRC 7c2bb6fa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004540-79.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JEREMIAS SILVA CANDEIA (AUTOR)
ADVOGADO: ARTHUR ZAGO MELO (OAB ES020977)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 47) que julgou parcialmente
procedente o pedido da parte autora de aposentadoria por tempo de contribuição, para
condenar o INSS em averbar o período de 7.7.1989 a 31.5.2013 como tempo especial, e a
pagar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde o primeiro requerimento
administrativo (13/12/2016), com consequente revisão. Aduz, em síntese, no tocante ao
período anterior a 05/03/1997, que a atividade do autor não implica em exposição habitual e
permanente; e quanto aos períodos posteriores, que não há suporte legal para reconhecimento
de tempo especial quando o agente nocivo é a eletricidade com tensão acima de 250 volts; que
há de haver prova pericial médica comprovando nocividade do agente eletricidade,
impossibilidade de reconhecimento de tempo especial sem prova efetiva do dano à saúde e
violação a princípios constitucionais. Contrarrazões (Evento 56).

VOTO

2. O trabalho exercido sob condições especiais é aquele exercido em ambientes ou sob
condições insalubres, perigosas ou penosas, que prejudiquem a saúde ou a integridade física
do trabalhador, devendo-se assegurar a ele, mediante o cumprimento de quesitos e critérios
diferenciados, a aposentadoria especial nos termos do art. 201, § 1º, da Constituição Federal
da República. Os Decretos 53.831/1964 e 53.080/1979, ao regulamentar a Lei 3.807/1960,
que criou o benefício de aposentadoria especial, previam, em seus Anexos, os agentes
agressivos e profissões perigosas, penosas e insalubres. O exercício das profissões
enumeradas nos mencionados diplomas legais, ou a prestação de serviços sob os agentes
nocivos neles mencionados, autorizavam que o tempo de serviço fosse contado de forma
diferenciada (especial). As atividades constantes destes Decretos eram presumidamente
prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo possível o reconhecimento do tempo de
serviço especial analisando-se apenas as informações prestadas pelas empresas nas quais o
autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40 e DSS-8030), à
exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação técnica através de
laudo pericial. Com publicação da Lei 9.032/1995 em 29/04/1995, o segurado deve
comprovar o tempo trabalhado, bem como a exposição aos agentes químicos, físicos,
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biológicos ou associação de agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física, além ainda de
comprovar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente. Tal
Lei revogou a segunda parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e o Anexo II do
Decreto 83.080/1979 que tratam do enquadramento por categoria profissional, pois como
passou a exigir a comprovação de efetiva exposição ao agente nocivo, tornou impossível
reconhecer condição especial de trabalho por presunção. 

3. A primeira parte do quadro anexo ao Decreto 53.831/1964 e Anexo I do Decreto
83.080/1979 só tiveram sua revogação com o Decreto 2.172/1997, que entrou em vigor a
partir de 06/03/1997, estabelecendo em seu Anexo IV nova relação dos agentes nocivos
considerados para fins de concessão da aposentadoria especial e não havendo mais lista de
grupos profissionais.  Assim, as listas de condições especiais do Decreto 83.080/1979 (Anexo
I) e do Decreto 53.831/1964 (1ª parte) vigoraram somente até 05/03/1997. A primeira norma
com força de lei que previu a necessidade do formulário foi veiculada na MP 1.523/1996
(publicada no DOU de 14/10/1996), posteriormente convertida na Lei 9.528/1997, de
10/12/1997. Dessa forma, durante o período de 29/04/1995 a 05/03/1997 o segurado pode
comprovar exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações
da empresa), conquanto vigente a Lei n. 9.032/1995. A partir de 06 de março de 1997, com a
entrada em vigor do Decreto n. 2.172/97, exige-se prova pericial da insalubridade pelo rol
legal, ou comprovada em concreto, bem como da especial condição de penosidade ou
periculosidade.

4. No que se refere ao agente nocivo eletricidade, até o ano de 1997 a exposição à eletricidade
com tensão maior que 250 volts era considerada perigosa pelo Decreto 53.831/1964, item
1.1.8, de onde se infere a exigência da comprovação da efetiva exposição do trabalhador.
Todavia, até 05/03/1997, o segurado poderia comprovar a exposição por qualquer meio de
prova documental, até mesmo através de informações da empresa, porquanto vigente a Lei
9.032/1995. 

5. De acordo com o PPP anexado (Evento 1 PPP3), no período anterior a 05/03/1997 o autor
exercia função de auxiliar técnico em telecomunicações, executando atividades como
instalação de cabos aéreos e subterrâneos; implantação de postes, manutenção de redes aéreas
e subterrâneas, manutenção de linhas telefônicas; lançamento de cabos, obras civis de galerias
e caixas, emendas de cabos de CEV, para-raios nas torres com tensão de 33.000 volts;
lançamentos e manutenções de cabos empostes da concessionária de energia elétrica com
linha viva, ou seja, energizada, submetendo-se a tensão elétrica superior a 250 volts. Esse
período deve ser computado como tempo especial.

6. Quanto ao período posterior 05/03/1997, necessário se faz que tal comprovação se dê por
meio do respectivo laudo técnico/PPP. A esse respeito já se manifestou o STJ no julgamento
do REsp 1.306.113/SC (DJ 7-3-2013), de que foi relator o Sr. Ministro Herman Benjamin,
submetido ao regime de recursos repetitivos, no qual se definiu que as atividades nocivas à
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saúde relacionadas nas normas regulamentadoras são meramente exemplificativas, podendo o
caráter especial do trabalho ser reconhecido em outras atividades desde que permanentes, não
ocasionais e nem intermitentes. Em conseqüência, considerou o agente eletricidade como
suficiente para caracterizar agente nocivo à saúde, deferindo a contagem especial mesmo
depois da edição do Decreto 2.172/1997. Ao ensejo, trago à colação o voto vencedor, de lavra
do Ministro Herman Benjamim:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.306.113 - SC (2012/0035798-8) 
VOTO 
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos foram recebidos neste
Gabinete em 10.9.2012. 
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, adentro o exame do
mérito. 
1. Possibilidade de configuração do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade,
exercido após a vigência do Decreto 2.172/1997 (Anexo IV), como atividade especial, para os
fins do art. 57 da Lei 8.213/1991. Exame da matéria sob o rito do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 8/2008 Conforme decisão de fls. 277-280/STJ, o presente Recurso Especial foi
submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, de forma que passo a fixar a orientação
acerca da matéria jurídica controvertida. 
De acordo com o já relatado, o INSS sustenta que, após o Decreto 2.172/1997, não é possível
reconhecer como tempo especial, para fins previdenciários, o trabalho perigoso sujeito ao
agente eletricidade, pois a citada norma excluiu essa hipótese. O seguinte trecho do recurso
da autarquia sintetiza o pleito (fl. 257/STJ):  
O respeitável acórdão aplicou até 30.8.2006 o "Código 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto nº
53.831/64 (eletricidade)", mas este já havia sido revogado em 5-3-1997, com a nova
"CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS", introduzida pelo Anexo IV do Decreto n.
2.172/1997, sem que o agente "eletricidade" tenha sido mantido. 
Embora correta a narrativa, não merece prosperar a tese. Não obstante esparsos julgados
desta Corte tenham amparado o pleito do INSS (AgRg no Resp 936.481/RS, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 17.12.2010, e AgRg no Resp 992.855/SC,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves  Lima, Quinta Turma, DJe 24.11.2008), a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o rol de atividades especiais,
constantes nos regulamentos de benefícios da Previdência Social, tem caráter
exemplificativo. 
Nesse sentido: 
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. EXPOSIÇÃO AO AGENTE ELETRICIDADE. ENQUADRAMENTO NO
DECRETO Nº 2.172/1997. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 
1. Consoante os precedentes desta Corte, em que pese a presunção absoluta de especialidade
para o agente nocivo eletricidade se encerrasse com a edição do Decreto nº 2.172/1997,
estando devidamente demonstrado por outros meios probantes o exercício do labor em
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condições especiais, é possível reconhecer a especialidade, ainda que seja em período
laborado após o advento do referido decreto, porquanto o rol de atividades consideradas
prejudiciais à saúde é meramente exemplificativo. 
2. Tendo a Corte de origem afirmado expressamente, que no desempenho de sua atividade, o
autor estava submetido ao agente nocivo eletricidade, de modo habitual e permanente,
verificar tal condição por este Superior Tribunal de Justiça importaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado sumular nº
7/STJ. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1168455/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2012). 

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM.
ELETRICIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. JUROS DE MORA. MULTA. MP N.
1.523/1996. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que, comprovada efetiva exposição a
eletricidade, ainda que tal agente não conste do rol de atividades do Decreto n. 2.172/1997,
devido o reconhecimento da especialidade e sua conversão em tempo de serviço comum,
porquanto exemplificativa a lista. 
2. É cediço neste Sodalício o entendimento no sentido de não incidir juros de mora e multa no
período anterior à MP n. 1.523/1996.
3. Agravo ao qual se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1147178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, DJe 6/6/2012). 
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM.
ELETRICIDADE. DECRETO N. 2.172/1997. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
1. Embora o exercício de atividade exposta à eletricidade, não conste da relação das
atividades especiais do Anexo II do Decreto nº 83.080/1979, havendo comprovação nos autos
que o segurado exerceu atividade submetida a agente físico eletricidade, faz jus à conversão
do tempo especial, tendo em conta que o rol de atividades nocivas descritas no referido
decreto é meramente exemplificativo. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no AREsp 35.249/PR, Rel. Ministro
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA
TURMA, DJe 07/05/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO. EXPOSIÇÃO AO AGENTE ELETRICIDADE. ENQUADRAMENTO NO
DECRETO Nº83.080/1979. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 
1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, constando nos autos a prova
necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a
legislação vigente na data da prestação do trabalho, deve ser reconhecido o respectivo tempo
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de serviço, ainda que não inscrito em regulamento, posto que o rol de atividades nocivas
descritas no Decreto nº 83.080/1979 é meramente exemplificativo. 
2. No caso, muito embora a atividade de eletricista não estivesse expressamente mencionada
no Anexo II do Decreto n.º 83.080/1979, tem-se que é pressuposto da aposentadoria especial
não apenas o enquadramento da atividade, mas a efetiva exposição do trabalhador aos
agentes nocivos à saúde, o que restou demonstrado nos autos. 
3. Tendo a Corte de origem afirmado expressamente, que no desempenho de sua atividade, o
autor estava submetido ao agente nocivo eletricidade, de modo habitual e permanente,
verificar essa condição por este Superior Tribunal importaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado sumular nº 7/STJ. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no REsp 1170672/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
DJe 29/6/2012). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. EXPOSIÇÃO AO AGENTE ELETRICIDADE.
COMPROVAÇÃO.  
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo em face da ausência do
agente nocivo eletricidade no rol previsto nos decretos regulamentadores, a atividade exposta
ao referido agente pode ser reconhecida como especial, tendo em vista o caráter meramente
exemplificativo dessas listas. 
2. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1284267/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
15/2/2012).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA. CONVERSÃO.
POSSIBILIDADE. ELETRICIDADE. ROL NÃO EXAUSTIVO. OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. 
1. A teor do disposto no art. 535, incs. I e II, do CPC, os embargos de declaração são
admissíveis para afastar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no
julgado, não sendo possível sua utilização como insurgência contra o mérito do quanto fora
decidido. 
2. No caso concreto, tendo o acórdão dos embargos se pronunciado de forma clara e precisa
acerca das questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar o julgado, não há que se falar em preenchimento dos requisitos de embargabilidade. 
3. Mesmo que o labor desempenhado não conste de rol de regulamento, dado o caráter
meramente exemplificativo deste, é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial,
desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de
risco.  
4. Não é possível, na instância especial, a juntada tardia de peças para suprir falhas do
agravo de instrumento. 
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5. Embargos de declaração rejeitados. 
(EDcl no AgRg no REsp 1.119.586/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe
21/11/2011). 
No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Resp 1.330.119/PR, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ 24.9.2012; Resp 1.329.778/PR, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ 21.9.2012; EDcl no Resp 1.327.309/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 5.9.2012; Resp 1.327.309/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 3.8.2012. 
O extinto Tribunal Federal de Recursos também já havia sedimentado entendimento acerca
da não taxatividade das hipóteses legais de atividade especial, nos termos da sua Súmula
198: 
"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial
constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não
inscrita em Regulamento."  
Com efeito, e sob interpretação sistemática do tema, não há como atribuir aos arts. 57 e 58
da Lei 8.213/1991 a intenção do legislador de exaurir o rol de agentes nocivos ensejadores
da aposentadoria especial, não podendo ser ignoradas as situações consideradas pela
técnica médica e pela legislação correlata como prejudiciais à saúde do trabalhador, sem
olvidar a necessária comprovação do trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente,
em condições especiais. 
2. Resolução do caso concreto 
O Tribunal de origem (fls. 210-231/STJ) embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e
na legislação trabalhista para considerar o trabalho exercido pelo recorrido como especial,
por consequência da exposição habitual à eletricidade.  
Assim, os pressupostos jurídicos do acórdão vergastado, ora atacados pelo INSS, estão de
acordo com o posicionamento aqui fixado, razão pela qual incide o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Diante do exposto, nego
provimento ao Recurso Especial. 
É como voto.

7. A TNU, por sua vez, no Incidente de Uniformização de Relatoria do Juiz Federal Bianor
Arruda Bezerra Neto (Processo Nº 0501567-42.2017.4.05.8405), firmou a seguinte tese: “Para
aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo
mínimo de exposição durante a jornada”. Tema (210). Ressaltou que, o presente caso, trata do
agente nocivo eletricidade, cujo potencial danoso não provém da exposição lenta, gradual e
contínua, mas, ao contrário, pode causar o óbito mediante único contato, a partir de
determinada voltagem. Nesse tipo de situação, portanto, o que se protege não é o tempo de
exposição (causador do eventual dano), mas o risco de exposição ao agente danoso, no caso
classificado como perigoso. Destacou ainda que a TNU, ao decidir o Tema 159, também fixou
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seu entendimento em julgamento afetado como representativo da controvérsia: “É possível o
reconhecimento como especial de período laborado com exposição ao agente energia elétrica,
após o Decreto 2.172/97, para fins de concessão de aposentadoria especial” (Processo n.º
5001238-34.2012.4.04.7102, relator o Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, julgado no
dia 06/08/2014). Por fim, o relator afirmou três condições para a aposentadoria se qualificar
como por tempo especial. A primeira é o exercício, de maneira habitual e permanente, de
atividade profissional em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física
do segurado; a segunda, a exposição do segurado, em razão do exercício da atividade
profissional, a tensões elétricas superiores a 250V, não necessariamente durante toda a
jornada; e a terceira a exposição ao risco inerente à profissão, de forma não circunstancial ou
particularizada e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço na qual ela está
sendo desenvolvida.

8. De acordo com o PPP supra mencionado, no período entre 05/03/1997 e 31/05/2013,
concedido na sentença, o autor trabalhou executando as mesmas atribuições listadas em
epígrafe, submetido à tensão elétrica superior a 250 volts. Desta forma, esse intervalo deve,
também, ser considerado como tempo especial, devendo a sentença ser mantida
integralmente.

9. Não há o que se falar, ainda, em ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, 195, § 5º e 201, todos da
CRFB/1988, tendo em vista que o eventual acolhimento da pretensão autoral consiste no
exercício de função estritamente jurisdicional, qual seja, zelar pelo fiel cumprimento da lei no
caso concreto ora apresentado, sendo que a concessão do benefício a parte autora, decorrente
de eventual sentença de procedência do pedido, consubstancia um dos possíveis resultados da
interpretação da lei aplicável ao caso concreto.

10. Ressalte-se que essa Turma Recursal deve observância aos julgados proferidos pelas
instâncias superiores (STF, STJ e TNU), não lhe sendo permitido divergir de entendimento
fixados pelas Cortes nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, tendo em
vista previsão expressa do art. 1030,II, do CPC e do art. 16, §6º., VI, “b”, do Regimento
Interno da Turma Nacional de Uniformização veiculado pela RESOLUÇÃO N. 586/2019 -
CJF, de 30 de setembro de 2019.

11. Por fim, registro que o PPP, no caso de agente nocivo, quando subscrito por profissional
legalmente habilitado, hipótese dos autos, se mostra como documento hábil para demonstrar a
nocividade, fazendo as vezes de laudo técnico pericial. Nem a lei, nem a jurisprudência
exigem qualquer outra documentação distinta desta. 

12. Isso posto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
a sentença integralmente. Réu isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento
de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei
9.099/1995.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000706401v2 e do código CRC d3abd771. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004540-79.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JEREMIAS SILVA CANDEIA (AUTOR)
ADVOGADO: ARTHUR ZAGO MELO (OAB ES020977)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente. Réu
isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de
10% do valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740123v2 e do código CRC f8662196. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:6 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002835-43.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALMIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

RELATÓRIO

"1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 39), alegando contradição em seu bojo, no que se refere à análise dos
períodos de atividades alegadamente exercidas sob condições especiais (01/08/2012 a
14/01/2016, 20/12/2016 a 31/12/2017 e de 01/01/2018 a 08/11/2018), argumentando não ter
sido observado que não se utilizou de EPI eficaz; e que, no tocante ao agente nocivo “calor”,
que consta do PPP todos os elementos necessários para a sua aferição. 

VOTO

2. No acórdão a relatora ressalvou seu entendimento sobre o tema de maneira clara e objetiva,
analisando todos os documentos apresentados, reconhecendo que no intervalo supra o autor
não se expôs a agentes nocivos prejudiciais a sua saúde, o que inviabilizaria o reconhecimento
dos períodos em epígrafe como tempo especial, verbis: 

(...) 
6. Examinando os elementos de provas anexados aos autos (Evento 1 PPP9), noto, contudo,
que nos períodos de 01/08/2012 a 14/01/2016, 20/12/2016 a 31/12/2017 e de 01/01/2018 a
08/11/2018, o autor se expôs ao agente nocivo ruído abaixo dos limites de tolerância
previstos na lei, respectivamente, 70,5 decibéis, 79,6 decibéis e 67,71 decibéis. Nos demais
períodos concedidos na sentença, a exposição ao ruído se deu acima dos limites legais, sendo
observada a técnica da dosimetria. 
(...) 
17. Nota-se, ainda, que nos intervalos em que esteve submetido a ruído abaixo dos limites
legais (01/08/2012 a 14/01/2016, 20/12/2016 a 31/12/2017 e de 01/01/2018 a 08/11/2018), o
autor também esteve exposto a poeira de sílica não respirável, vibração e a calor. 
18. A poeira de sílica considerada nociva é a do tipo cristalina, na forma de quartzo ou
cristobalita (Grupo 1 da LINACH), não descrita no PPP do autor. No tocante à vibração, o
diploma legal que regulamenta a matéria, qual seja, o Anexo VIII da NR-15, requer medição
quantitativa para fins de caracterização e classificação de insalubridade, no que diz respeito
ao agente nocivo “vibrações”. Embora conste no PPP medições para o agente “vibrações”
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relativamente ao intervalo de 01/01/2018 a 08/11/2018, os parâmetros estabelecidos não
permitem inferir especialidade do trabalho. Até o ano de 1983, a perícia de insalubridade por
exposição à vibração realmente era realizada apenas pelo método qualitativo, uma vez que a
NR-15 somente passou a estabelecer limite de tolerância para tal agente a partir de 06 de
junho de 1983, através da Portaria 12 do TEM, que deu nova redação ao Anexo 8 da Norma,
determinando a avaliação quantitativa para fins de caracterização da insalubridade por
vibração. Por sua vez, a norma ISO 5349 estabelece critério de avaliação de vibração de
mão e braço ou localizada, e a norma ISO 2631 trata da avaliação de corpo inteiro. O PPP
(Evento 1 PPP 9 fls.14/15) não estabelece qualquer registro quanto a isso e, no mais, no
interstício em que menciona o nível de vibração, este se encontra abaixo do fixado na lei.  
19. Quanto ao calor, mantenho os fundamentos da sentença no sentido de que não basta que
o PPP indique a medição aferida em graus celsius no ambiente de trabalho, tal como constou
no documento juntado aos autos, sendo necessário informar também o tipo de atividade ou a
taxa de metabolismo média, dependendo do regime de trabalho exercido pelo trabalhador,
para que se possa fazer o enquadramento conforme os anexos da NR 15, o que não ocorreu
no presente caso. Além disso, consta fornecimento de EPI eficaz.

3. No PPP constante do Evento 1 PPP9, realmente, consta EPI eficaz para todos os agentes
nocivos, exceto para o calor. Todavia, o que levou ao não reconhecimento dos períodos
como sendo de trabalho especial, relativamente ao referido agente, foi o fato de ser
insuficiente a indicação da medição de calor aferida em graus Celsius, como mostra o
PPP anexado, sendo necessário também informações acerca da taxa metabólica e do tipo
de trabalho realizado, conforme determinado na NR-15. Desta forma, a existência de EPI
ineficaz, neste caso, é indiferente. 

4. Reexaminando a sentença, contudo, verifica-se que o reconhecimento do tempo especial
deveu-se exclusivamente ao agente nocivo ruído, não tendo sido reconhecida especialidade
quanto ao agente nocivo "calor" na ocasião. Com a reforma da sentença e consequente
reanálise do PPP, concluiu-se que a exposição ao ruído se deu abaixo dos limites de tolerância
permitidos pela legislação e que, no tocante ao agente "calor", que não teria o PPP trazido as
informações necessárias para a sua verificação, conforme especificações contidas no Anexo
III da NR-15, mantendo-se a sentença.

5. Contudo, no caso em especial, observando o PPP (Evento 1 PPP9 fls.14/15), nota-se haver
indícios fortes de que o autor esteve, de fato, submetido ao agente nocivo "calor" de forma
prejudicial a sua saúde, haja vista a atividade executada (blaster em setor de extração em
pedreira), constar, ainda, a informação de que estava permanentemente submetido a calor de
30,2ºC em atividade pesada. Dessa forma, haveria que ter sido oportunizado ao autor, na
fase de instrução processual, para a juntada do respectivo laudo para fins de
esclarecimento das circusntâncias do seu trabalho. A juntada de laudo técnico nesta fase
recursal demandaria dilação probatória, o que não se compatibiliza com o atual
momento do processo.
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6. Desta forma, diante dos fatos expostos, reputo de melhor alvitre a extinção do feito, sem
resolução de mérito, para que o autor, oportunamente, ajuize nova demanda, anexando
os laudos técnicos os quais informem os elementos previstos na NR-15, relativamente ao
agente nocivo calor.

7. Isso posto,  Voto por conhecer os embargos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para,
reformando a sentença, extinguir o feito, sem resolução de mérito, na forma do art.485, IV
do CPC, com relação aos intevalos de 01/08/2012 a 14/01/2016, 20/12/2016 a 31/12/2017 e
de 01/01/2018 a 08/11/2018, mantendo-se a averbação dos demais períodos conforme
acórdão prolatado.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000690688v10 e do código CRC 62163f3e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002835-43.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALMIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para, reformando a sentença, extinguir o
feito, sem resolução de mérito, na forma do art.485, IV do CPC, com relação aos intevalos de
01/08/2012 a 14/01/2016, 20/12/2016 a 31/12/2017 e de 01/01/2018 a 08/11/2018, mantendo-
se a averbação dos demais períodos conforme acórdão prolatado, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739441v2 e do código CRC 1fe53517. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:2 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001931-23.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ALEXANDRE MARCONDES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: GILDO DALTO JUNIOR (OAB ES005393)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 43), alegando omissão no que se refere ao exame do trabalho do autor, que
mesmo na condição de gerente, estava exposto a condições perigosas, recebendo, inclusive,
adicional de insalubridade.

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando todos os documentos apresentados, ocasião em que registrou que muito
embora o autor tenha alegado trabalho como frentista em posto de gasolina, de acordo
com as cópias do contrato social do posto no qual trabalha este aparece como
sócio/empresário ((vide Evento 15 PROCADM1 fls.116/123).

3. Os Tribunais Superiores têm adotado entendimento no sentido de que deve ser analisada a
profissiografia do segurado em conjunto com os agentes nocivos registrados nos PPP’s e
laudos técnicos. No caso, essa circunstância foi devidamente ponderada no acórdão
embargado, verbis:  

(...) 
6. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. No período de 16/06/1982 até a data do requerimento administrativo
(03/10/2018), observa-se que o autor trabalhou na empresa Posto Oasis Derivados de
Petróleo Ltda., exercendo a função de gerente, no setor operacional, ocasião em que
executava as seguintes atividades (Evento 1 INIC1 fls.41/44): cuida da estrutura do posto,
atende clientes, administra equipes de trabalho, controla estoque de combustível e
acompanha o descarregamento do combustível.  
7. Depreende-se, assim, que suas atividades eram notoriamente administrativas, não
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ficando demonstrado contato direto com quaisquer dos agentes nocivos descritos nos
documentos, razão pela qual não é possível se proceder ao enquadramento legal no 1.2.11
do Decreto 53.831/1964, por não haver exposição a esses agentes, conforme exigência
prevista no regramento legal (o Decreto fala em trabalho permanente exposto aos agentes
hidrocarbonetos aromáticos). Também não se mostra possível o reconhecimento de tempo
especial quanto ao período posterior a 28/04/1995, posto que nessa época também havia
necessidade de comprovação efetiva de tal exposição a agentes nocivos para fins de
reconhecimento de tempo especial, como mencionado.

4. Quanto ao que apontado no PPP "Durante o desenvolvimento das atividades laborais está
exposto de modo habitual a riscos específicos químicos (gasolina, etanol e óleo diesel)
Benzeno. Labora na área de risco (periculosidade).  Portanto o trabalhador tem direito a
insalubridade grau máximo e a periculosidade. Devendo o trabalhador escolher por escrito,
qual adicional deseja fazer jus". A sentença registrou também, que “O percebimento do
adicional de insalubridade, por si só, não influi no reconhecimento das circunstâncias
especiais do labor do servidor e na conseqüente conversão do tempo de serviço especial
para comum, tendo em vista serem diversas as sistemáticas do direito trabalhista e
previdenciário, dependendo a especialidade do trabalho, para fins de aposentadoria,
unicamente do enquadramento da atividade nas previsões legais, seja por categoria
profissional ou por laudo técnico demonstrando a nocividade do labor”.
(Processo:APELREEX 12818 PR 2005.70.00.012818-1 Relator(a):CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ Julgamento:    02/12/2008 Órgão Julgador:TERCEIRA
TURMA Publicação:D.E. 07/01/2009).”

5. No caso, passo á análise da profissiografia de forma mais detalhada (tema 211) para que
não restem dúvidas quanto ao teor do julgado. O PPP aponta que o autor era gerente e
atuava em atividades administrativas conforme já pontuado em sentença: "16/06/1982
em atividade 27.142.538/0001.97 Operacional Gerente Gerente 1414-15 04 14—
PROFISSIOGRAFIA 14.1 Pedodo 14.2 Descrição das Atividades Cuida da estrutura do
posto; atende clientes; administra equipes de trabalho; controla estoque de combustível,
acompanha o descarregamento do combustível. Com base na profissiografia, apesar de o PPP
indicar contato com agentes insalubres (benzeno),  não constato risco em concreto superior
aos trabalhadores em geral, não tendo a função do autor caráter indissociável á produção do
bem ou prestação do serviço. 

6. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
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6. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

7. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, dou-lhes parcial provimento,
sem alteração do resultado do julgamento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000691566v5 e do código CRC c88c23e8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001931-23.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ALEXANDRE MARCONDES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: GILDO DALTO JUNIOR (OAB ES005393)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, dou-lhes parcial provimento, sem alteração do resultado do
julgamento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740138v2 e do código CRC 95742fed. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001583-05.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 45), alegando omissão no que se refere ao pronunciamento acerca da
reafirmação da DER. 

2.De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência
de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo
adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais
(art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC
174412 AgRE, DJe 29/10/2019.

VOTO

3. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando todos os documentos apresentados, determinando a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do defendido pelo autor,
este não preenchia os requisitos necessários para a exclusão do fator previdenciário do seu
benefício: 

(...) 
8. No tocante à exclusão do fator previdenciário, na forma do art. 29, C, I, da Lei 8.213/1991,
observa-se que o autor não preenche os requisitos necessários para tanto, já que, somados o
período de tempo de contribuição calculado na sentença (36 anos 11 meses e 23 dias) com a
idade do autor na data do requerimento administrativo (58 anos), chega-se a um total de
mais de 94 anos, não alcançando os 95 anos previstos na lei. Ainda que assim não fosse,
convém salientar que, considerando que a RMI será recalculada mediante o cômputo dos
períodos de tempo especiais ora reconhecidos, incumbe à autarquia verificar a questão afeta
a incidência ou não do fator previdenciário, se esta for prejudicial ao segurado, observado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 13.183/2015.  
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4. Não se cogita na reafirmação da DER quando o autor já conta tempo de contribuição
suficiente para a obtenção de benefício previdenciário, no caso, mais de 36 anos de tempo de
contribuição. Se pretende a exclusão do fator previdenciário, nada obsta a que renuncie a este
benefício perante o INSS e requeira novo benefício com DIB na data em que suprir os
requisitos necessários para a sua percepção, sem o aludido fator.

5. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

6. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

7. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000691458v4 e do código CRC d412a539. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001583-05.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JALMIR DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE IRINEU DE OLIVEIRA (OAB ES004142)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826566v2 e do código CRC 70f35da9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015832-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JULIO CESAR TAVARES (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 47), alegando omissão em seu bojo no que se refere ao reconhecimento de
período de tempo especial por reafirmação da DER, uma vez que permaneceu exercendo
atividades nocivas à saúde. 

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, entendendo por bem manter a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que
o autor não teria demonstrado o exercício de atividades especiais no intervalo de 16/09/1991 a
30/06/1992, verbis:

(...) 
8. De acordo com o PPP (Evento 1 PPP6 fl.1), no período de 16/09/1991 a 30/06/1992 o
autor trabalhava na empresa COFAVI na função de auxiliar de serviços gerais, executando
serviços de limpeza das áreas de estacionamento, dos bebedouros da Usina e efetuar o
recolhimento do lixo. Nessa época, vigiam os Decretos supracitados, não estando as
atividades realizadas pelo autor dentre as listadas no referido diploma legal. Devo ressaltar
que, ainda que fosse aplicável o Decreto 3.048/1999, o que não é o caso, já que este não
retroage para alcançar período pretérito a sua vigência, este trata da coleta e
industrialização do lixo, ao passo que o autor realizava limpeza em geral (recolhimento de
lixo), a qual não se equipara àquela mencionada no Decreto de 1999.

3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material. 
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4. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

5. Ressalvo, que embora o STJ tenha decidido recentemente os Recursos Especiais 1.727.064
e 1.727.069, vinculados ao tema repetitivo nº 995, no sentido de que é possível requerer a
reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das contribuições vertidas
após o início da ação judicial até o momento em que o Segurado houver implementado os
requisitos para o benefício previdenciário postulado, isso não se aplica ao reconhecimento
de período trabalhado sob condições especiais, conquanto dependa de provas técnicas
(laudos ou PPP’s). A aceitação de documento novo não examinado pelo Juízo
sentenciante e a respeito do qual não se viabilizou o contraditório, implicaria em
supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

6. No caso em questão, foi mantida a sentença que concedeu ao autor o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição na DER, tal como requerido na inicial, uma
vez que na data do requerimento administrativo, não contava com tempo de serviço especial
suficiente para obter o benefício de aposentadoria especial, conforme narra o embargante.
Como dito em epígrafe, não se pode contabilizar tempo especial posterior, ainda que com a
finalidade de proceder à reafirmação da DER, uma vez que, neste caso, demandaria reabertura
de instrução probatória, com análise de documento novo, incorrendo em supressão de
instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

7. Foi deferido o benefício pedido na inicial (DIB na DER originária (22/08/2018)), não
havendo que se falar em hipótese de modificação da DIB ou alteração do benefício, com base
em documento novo, juntado apenas nos Embargos de declaração do acórdão. Trata-se de
completa inversão da ordem processual, com inovação do pedido, utilizando por via
transversa supostamente o mecanismo de reafirmação da DER, para realizar pedido novo de
reconhecimento de tempo especial, não analisado administrativaente ou pelo juízo
sentenciante,  com base em documento não analisado anteriormente. 

7. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000690203v7 e do código CRC a6e88658. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015832-95.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JULIO CESAR TAVARES (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739457v2 e do código CRC df5954ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019088-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VALDECI NILO BARATA (AUTOR)
ADVOGADO: JEANINE NUNES ROMANO (OAB ES011063)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 65), alegando omissão em seu bojo, no que se refere à inobservância do
disposto na sentença, que apontou o fato de não haver PPP ou laudo técnico para comprovar
atividade especial no período de 01/03/2013 a 07/06/2013.  

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando todos os documentos apresentados, reconhecendo que no intervalo supra
o autor se expôs ao agente nocivo microorganismos patogênicos, verbis:

(...) 
13. No mais, de 01/03/2013 a 07/06/2013, verifico que o autor trabalhou na AFECC –
Hospital Santa Rita de Cássia, como técnico de enfermagem, no setor de pronto atendimento
cardiológico, ficando exposto a microorganismos patogênicos, ao realizar atividades como
prestação de serviços de enfermagem ao paciente oncológico, clínico ou cirúrgico; limpeza
do seu setor; auxílio nos casos de óbito, fazendo tamponamentos e preparando o corpo para
ser entregue no necrotério; transportar pacientes para realização de exames; lavar materiais
usados no setor como patinhos, comadres, pinças etc e encaminha-los para esterilização;
realizar curativos e inserções de drenos; realizar aspiração naso oral traqueal, dentre outras.
Nesse caso, entendo que o contato se dava de forma direta com microorganismos nocivos, na
forma do item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999, devendo o período ser considerado
especial, na medida em que o uso do EPI não afasta a nocividade do agente.

3. No entanto, no tocante ao período em epígrafe, resta evidenciado erro material parcial, na
medida em que, de acordo com os PPP's anexados (Evento 1 PPP10 fls.21/23 e Evento 8
PROCADM2 fls.25/27), o trabalho na AFECC - Hospital Santa Rita de Cássia nas condições
descritas e com submissão a agente nocivo, apenas teve início na data de 21/05/2013.
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4. Isso posto, voto por conhecer os presentes embargos e, no mérito, dar-lhes parcial
provimento para, reconhecer erro material parcial, integrar o acórdão com o seguinte
trecho: 13. No mais, de 21/05/2013 a 07/06/2013, verifico que o autor trabalhou na AFECC –
Hospital Santa Rita de Cássia, como técnico de enfermagem, no setor de pronto atendimento
cardiológico, ficando exposto a microorganismos patogênicos, ao realizar atividades como
prestação de serviços de enfermagem ao paciente oncológico, clínico ou cirúrgico; limpeza
do seu setor; auxílio nos casos de óbito, fazendo tamponamentos e preparando o corpo para
ser entregue no necrotério; transportar pacientes para realização de exames; lavar materiais
usados no setor como patinhos, comadres, pinças etc e encaminha-los para esterilização;
realizar curativos e inserções de drenos; realizar aspiração naso oral traqueal, dentre outras.
Nesse caso, entendo que o contato se dava de forma direta com microorganismos nocivos, na
forma do item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999, devendo o período ser considerado
especial, na medida em que o uso do EPI não afasta a nocividade do agente. 14. Isso posto,
voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando
parcialmente a sentença, condenar o INSS a computar o intervalo de 21/05/2013 a
07/06/2013 como tempo especial. Sem condenação em custas, nem em honorários
advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000690069v8 e do código CRC dde338d8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5019088-46.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VALDECI NILO BARATA (AUTOR)
ADVOGADO: JEANINE NUNES ROMANO (OAB ES011063)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
presentes embargos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para, reconhecer erro material
parcial, integrar o acórdão com o seguinte trecho: 13. No mais, de 21/05/2013 a 07/06/2013,
verifico que o autor trabalhou na AFECC ? Hospital Santa Rita de Cássia, como técnico de
enfermagem, no setor de pronto atendimento cardiológico, ficando exposto a
microorganismos patogênicos, ao realizar atividades como prestação de serviços de
enfermagem ao paciente oncológico, clínico ou cirúrgico; limpeza do seu setor; auxílio nos
casos de óbito, fazendo tamponamentos e preparando o corpo para ser entregue no necrotério;
transportar pacientes para realização de exames; lavar materiais usados no setor como
patinhos, comadres, pinças etc e encaminha-los para esterilização; realizar curativos e
inserções de drenos; realizar aspiração naso oral traqueal, dentre outras. Nesse caso, entendo
que o contato se dava de forma direta com microorganismos nocivos, na forma do item 3.0.1
do Anexo IV do Decreto 3.048/1999, devendo o período ser considerado especial, na medida
em que o uso do EPI não afasta a nocividade do agente. 14. Isso posto, voto por conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença,
condenar o INSS a computar o intervalo de 21/05/2013 a 07/06/2013 como tempo especial.
Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do
FONAJEF e 56 das TRES, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739479v2 e do código CRC 1bfef225. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003927-56.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVANIA MEZINI CURITIBA OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RELATÓRIO

1. O INSS opôs Embargos de Declaração ao acórdão da Turma Recursal (Evento 41),
alegando omissão, contradição e obscuridade em seu bojo, no que se refere à falta de
manifestação acerca da impossibilidade de continuidade de desempenho de atividade
insalubre depois de concedido o benefício de aposentadoria especial.
 

VOTO

2. Na hipótese em análise, constato que não há no Acórdão qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, uma vez que o que o recurso do INSS tratou tão somente da questão relativa
a ausência de especialidade do trabalho no intervalo de 14/10/1996 a 25/04/2014, com
pedido de alteração da DIB para data da citação, o que foi devidamente examinado no
acórdão embargado, o qual manteve a sentença que conferiu à autora o benefício de
aposentadoria especial com DIB em 25/04/2014.  Ocorre que a sentença não trata da
questão apontada pelo INSS em sede de embargos de declaração, nem o acórdão, muito
menos o Recurso Inominado. Deixo de conhecer dos Embargos declaratórios.

3. Por útimo, esclareço que o exercício de atividades especiais eventualmente realizadas pela
parte autora após a referida data (DER) e até a prolação da sentença não deve ser considerado
como ilegal ou indevido, na medida em o benefício de aposentadoria especial havia sido
negado administrativamente. Por outro lado, a autora esteve em gozo de benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição,  que não impedia o exercício de atividades com
exposição a agentes nocivos, se fosse o caso. 

4. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
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constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

5. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

6. Isso posto, voto por deixar de conhecer os Embargos de declaração.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000690346v4 e do código CRC 5fc95f5f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003927-56.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SILVANIA MEZINI CURITIBA OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, deixar de
conhecer os Embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739493v2 e do código CRC fdf3df6f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001305-92.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA ANGELA PEREIRA BERGER (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA FRADE GAVA (OAB ES022374)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 41), para fins de prequestionamento, alegando que os pedidos veiculados
nas ações são distintos, não havendo que se falar em coisa julgada no caso.

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando todos os documentos apresentados, entendendo pela ocorrência da coisa
julgada, nos seguintes termos, verbis:

(...) 
2. A presente demanda tem por objeto a  concessão, em favor da parte autora, das diferenças
devidas a título de benefício de aposentadoria por idade (híbrida) concedido na demanda de
nº  0011628-02.2016.4.02.5054, relativas ao período entre a data do requerimento do
benefício feito administrativamente (29/09/2015) a 16/06/2016 (data da DIB fixada naqueles
autos), no valor total de R$ 12.499,90.  
3. A partir da consulta ao processo supra mencionado, verifico haver identidade entre as
partes e as causas de pedir relacionados nesta ação, posto que em ambas a parte autora
objetiva receber parcelas devidas decorrentes do benefício de aposentadoria por idade
(híbrida). Todavia, naquela demanda a parte autora formulou pedido de concessão do
benefício em questão, porém sendo omissa, nos pedidos finais, acerca da DIB pretendida,
verbis:  
“(...) e) A procedência do pedido, com a consequente condenação da ré à concessão em favor
da parte Autora, do benefício de Aposentadoria por idade híbrida (rural e urbana), com
pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de
juros moratórios legais, contados da citação até a data do efetivo pagamento; (Evento 1
OUT6 fls.11).” 
4. Não obstante, a causa de pedir deixa claro que o autor pretendia receber seu benefício
desde quando o requereu e este foi negado pela administração pública. Não há como se
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entender de forma diferente, na medida em que a própria lide apenas se instaura quando se
observa uma pretensão resistida que, no caso, se perfaz a partir do momento em que o
segurado, entendendo preencher todos os requisitos para a obtenção de determinado
beneficio, manifesta o seu interesse em começar a recebe-lo, e a administração o nega. A DIB
normalmente é fixada, salvo em raras exceções, na data do pedido feito ao INSS. O autor
deixou claro, inclusive, ser esta a sua intenção, como se observa de trechos extraídos da
causa de pedir:  
“A parte autora requereu junto a requerida, concessão de aposentadoria por idade urbana,
entretanto, teve seu pedido indeferido, sob a alegação de falta de período de carência –
tempo rural não computado. O requerimento possui DER em 29.09.2015 e NB 171.512.971-4. 
Todavia, a Parte Autora preenche todos os requisitos necessários à concessão do benefício,
(...)” 
“Dessa forma, requer-se o cômputo do período rural, com o tempo urbano, concedendo-se a
aposentadoria por idade híbrida que a segurada tem direito e que foi negado pela autarquia
ré.” 
5. Por razões que não se pode subsumir através da leitura da sentença proferida nos autos
da ação de nº 0011628-02.2016.4.02.5054, o benefício foi concedido com DIB na data de
17/06/2016 (data da citação – Evento 1 OUT6 fl.141). O autor não recorreu desta decisão.
Veio agora, no entanto, por meio de ação distinta, recorrer de decisão a qual não comporta
mais qualquer discussão no pormenor, uma vez que indiscutivelmente coberta pelo manto
da coisa julgada. Vide inicial: "No caso em apreço, equivocadamente, nos autos ora
citados, a DIB fora estabelecida em desacordo com a Lei causando prejuízo a autora, razão
pela qual, é interposta a presente demanda."  
Se o autor deixou de recorrer da sentença oportunamente, não pode agora por ação
autônoma, tentar burlar as regras do sistema recursal e limite da coisa julgada para fazer
valer sua pretensão que agora resta preclusa.

3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

4. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

5. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000716498v3 e do código CRC b9f315f7. 
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Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001305-92.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA ANGELA PEREIRA BERGER (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA FRADE GAVA (OAB ES022374)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739459v2 e do código CRC 6449fba9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003839-18.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA FIRMINO (AUTOR)
ADVOGADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO (OAB ES009734)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso contra sentença (Evento 24) que julgou procedente o pedido da
autora para condenar o INSS em averbar o tempo de serviço rural no período de 22/09/1970 a
15/10/1989 e a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade com DIB na data do
requerimento administrativo (12/07/2018). Alega, em síntese, que a legislação elegeu o
princípio da prova tarifada; que para a comprovação do tempo de atividades rurais há
necessidade de que a documentação seja contemporânea ao período de carência a fim de se
constituir em início de prova material válida e que a declaração do sindicato rural somente
pode ser aceita como prova se revestida de algumas características, dentre as quais, ser
homologada pelo INSS. Sem contrarrazões.

VOTO

2. Quanto ao labor rural, é necessário que o segurado comprove, mediante início de prova
material válido e consistente, o exercício de labor rural, ainda que de forma descontínua, do
período que pretende averbar, devendo esse início de prova material, se não referir o período
inteiro de atividade rurícola, ser complementado por prova testemunhal convincente e
robusta.

3. No que se refere à necessidade de prova tarifada, a jurisprudência dominante já assentou
entendimento no sentido de que, no caso dos trabalhadores rurais, deve ser utilizado o
princípio da livre apreciação motivada das provas pelo judiciário, mormente diante da
percepção da dificuldade de o segurado especial produzir provas materiais de sua atividade
rural e, por isso, flexibiliza as exigências e o rol de documentos previstos pelo art. 106 da
LBPS. 

4. Nesse contexto, conjuga-se o art. 106 da Lei com a Súmula 149 do STJ (A prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de beneficio previdenciário), sobressaindo o conceito de prova material por
exclusão, ou seja, toda a prova não testemunhal é considerada prova material.
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5. No caso, o Juízo sentenciante considerou para fins de início de prova material, os seguintes
documentos:

(...) 
Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural
exercida pela parte autora. 
A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de prova
exclusivamente documental para a comprovação do vínculo empregatício, através de registro
em Carteira de Trabalho, ante a hipossuficiência dos trabalhadores do campo. 
Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São
eles: a) Certidão de casamento da requerente, lavrada em 22/09/1970, em que consta a
profissão do esposo como lavrador; b) Contrato de parceira agrícola, com vigência até
15/10/1989 (Evento11, PROCADM2, fls.21/23). 
Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para
a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. 
A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos entre si e coerentes com a
documentação apresentada. Sendo assim, há de se reconhecer o labor rural da autora como
segurada especial de 22/09/1970 a 15/10/1989 .

6. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. Com efeito, no que tange ao tempo de trabalho rural, na condição de
segurado especial, observa-se, a partir do cotejo das provas que instruem a petição da autora,
que a documentação trazida para fins de comprovação de trabalho rural vem sendo aceita de
forma unânime pela jurisprudência, sendo toda ela contemporânea ao período de carência
questionado na inicial (no caso, foi requerido o reconhecimento do tempo de atividades rurais
no período de  22/09/1970 a 15/10/1989).

7. Nota-se que não foi admitido como início de prova material declaração de sindicato rural,
ao contrário do ponderado no recurso. 

8. A comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de prova material
contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal,
conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ. Tais premissas
legais não foram em momento algum desrespeitadas na sentença. Com efeito, a autora anexou
aos autos contrato de parceria com validade entre os anos de 1986 e 1989, com firma
reconhecida em 1986 (Evento 1 ANEXO2 fls.8/12) e certidão de casamento, com o nome do
seu cônjuge como lavrador em 22/09/1970 (Evento 10 PROCADM1 fl.4).
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9. O início de prova material foi corroborado pelos depoimentos consistentes e idôneos das
testemunhas da parte autora, confirmando que esta exerceu atividades rurais em regime de
economia de subsistência com seu esposo.

10. Isso posto, voto por conhecer o recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o
recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa, na
forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000695350v3 e do código CRC 49ce2eeb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003839-18.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA FIRMINO (AUTOR)
ADVOGADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO (OAB ES009734)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso interposto, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença por seus
próprios fundamentos. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei
9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740027v2 e do código CRC f62da9be. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:5 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006573-39.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: EDSON SERACO (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela autora, em face da sentença
que julgou improcedente seu pedido de concessão de aposentadoria por idade rural. Aduz, em
síntese, que o juiz deveria ter analisado seu pedido de reconhecimento de período de
atividade como segurado especial, embora não fosse possível a concessão da aposentadoria
por idade rural, aplicando-se o princípio do aproveitamento processual e considerando a
possibilidade de concessão da aposentadoria administrativamente, quando o autor completar
o requisito etário (60 anos). Requer seja a sentença anulada e os autos devolvidos para
realização de instrução e novo julgamento. Contrarrazões apresentadas (evento 34).

VOTO

2. O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido autoral, uma vez que o
autor não atingiu a idade mínima para a concessão do benefício, qual seja, 60 anos. A
propósito, transcrevo os fundamentos da sentença recorrida: 

A aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial, é devida quando for
comprovado o período de atividade rural mínimo de 180 meses, imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/1991. Além disso, exige-se a
idade mínima de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher, consoante art. 48, §1º, da Lei nº
8.213/1991.

Pois bem.

O requisito etário não foi preenchido, tendo em vista que a parte autora não possui a idade
mínima necessária para o tipo de benefício pleiteado.

Isso porque a parte demandante é homem e possui 58 anos, conforme se infere do Evento 1,
OUT3, Pág. 01, enquanto a exigência é a idade mínima de 60 anos.

Assim, ante ao não cumprimento do requisito etário, a improcedência do pedido é medida que
se impõe, afigurando-se despiciendo o exame dos demais requisitos necessários ao
deferimento do benefício almejado.
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3. De fato, não há como conceder ao autor o benefício aposentadoria por idade
rural, uma vez que não completou o requisito etário, conforme destacado pela sentença
recorrida. Contudo, afirma o autor que deveria o juízo ter analisado o outro pedido, no que
diz respeito ao reconhecimento da atividade rural durante o período alegado.

4. Todavia, observa-se, da análise do processo administrativo do autor (evento
11 PROCADM9), que o INSS não negou o reconhecimento de nenhum período de labor
rural do autor, uma vez que as razões do indeferimento foram as seguintes:

"4. Quanto ao período rural, embora o requerente solicite o processamento de justificação
administrativa, este não o faz de acordo com o art. 584 da IN 77/2015, o que impede seu
processamento. Além disso, o processamento de justificação administrativa não se faz
necessário no caso em questão, devendo o segurado apresentar Autodeclaração do Segurado
Especial - RURAL, nos termos do Ofício-Circular n. 62/DIRBEN/INEES de 19 de dezembro de
2019.

5. Por fim, mesmo que ficasse comprovado a condição de segurado especial do requerente por
180 meses, ainda assim este não teria direito ao benefício uma vez que o mesmo possui apenas
58 anos de idade, não atingindo ainda os 60 necessários para a concessão do benefício."

5. Não cabe ao Judiciário analisar em primeira mão o período de trabalho rural
alegado pelo autor, como se agente administrativo fosse, devendo o segurado proceder às
diligências de justificação, conforme procedimento adotado pelo INSS, especialmente quando
resta comprovado que, na data da sentença, não havia implementado o requisito etário
necessário à concessão do benefício.

6. Uma vez que não foi comprovado que o pedido de reconhecimento de
atividade rural foi sequer negado pelo INSS, não se pode mover a instrução processual para
tal fim, não havendo sequer interesse do autor no pedido.Na própria inicial o autor declara
que sequer aguardou a conclusão administrativa. Então, inexistente o interesse no
reconhecimento de tempo, primeiro porque não tem idade para aposentadoria, segundo
porque não tem comprovação de que INSS não reconheceu os períodos como trabalhados
como segurado especial. 

7. Não cabe ao judiciário analisar em primeira mão tempo rural, devendo o
segurado aguardar as diligências, justificação, ou seguir as orientações administrativas e
aguardar a responsta do INSS, especialmente pois já restou comprovado que na data da
sentença não tinha idade para se aposentar. Descabida a nulidade do processo apenas para que
o juiz colha depoimentos de testemunhas e analise tempo apenas para que o segurado possa
futuramente se utilizar dessa averbação.  Não cabe mover estrutura judiciária e  instrução
processual se sequer há negativa administrativa do acolhimento do tempo do autor
comprovada nos autos. 
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7. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE
AUTORA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições
de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000701206v5 e do código CRC fdf737b0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006573-39.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: EDSON SERACO (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO DA PARTE AUTORA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739541v2 e do código CRC 3cbc108a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002225-72.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO LOPES FELISDORIO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)
ADVOGADO: GERALDO PEREIRA FUNDÃO (OAB ES017116)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado apresentado pelo autor em face de sentença que
julgou improcedente seu pedido. Alega, em síntese, que o impedimento contido no art. 143 da
Lei n. 8.213/91 é exclusivo de segurados, não devendo ser aplicado para empregados rurais.
Informa que o período de trabalhou prestado para as empresas Cimetal, Cavalinhos
Transporte e Cridasa devem ser considerados como vínculos rurais, bem como os demais
vínculos nos quais trabalhou como motosserrista. Dessa forma, teria alcançado a carência
necessária mediante o cômputo dos períodos de trabalho em que foi empregado rural.
Contrarrazões apresentados (evento 33).

VOTO

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). Contudo, a parte autora alega que preencheu a
carência na qualidade de empregado rural, pelo que o fato de ter se afastado da atividade rural
quando do requerimento administrativo não impede a concessão do benefício aposentadoria
por idade.

A princípio, tem-se que assiste razão ao autor, uma vez que, em se tratando de
empregado rural, não se aplicam as restrições previstas para os segurados especiais, sobretudo
no que toca a natureza da atividade exercida no momento do requerimento administrativo.

Contudo, a previsão de diminuição do requisito etário do art. 48, §1°, da Lei n°
8.213/91 se aplica a todos os trabalhadores rurais e não somente ao segurado especial, nada
impede que o período em que o autor trabalhou na condição de empregado rural seja
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computado para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, quando resta
demonstrado que o trabalhador realmente desenvolvia atividades de caráter eminentemente
rural, por período suficiente ao preenchimento da carência.

No que toca a classificação do vínculo de trabalho como urbano ou rural, é
importante ressaltar que, em conformidade com a previsão dos artigos 2º e 3° da Lei n.
5.889/73, o que caracteriza o empregado como rural é a natureza da atividade de seu
empregador, e não exatamente a função que ele exerce dentro da empresa:

Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico,
presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e
mediante salário.

Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou jurídica,
proprietário ou não, que explore atividade agro-econômica, em caráter permanente ou
temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.

Dessa forma, os vínculos em que o autor trabalhou para empresas que explorem
atividades agroeconômicas devem ser considerados rurais, independentemente do cargo
ocupado pelo autor naquela empresa.

No mesmo sentido, colaciono julgado do TRF da 3ª Região:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE RURAL. OPERADOR DE MOTOSSERRA.
IMEDIATISMO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. No que tange ao imediatismo do
trabalho rural ao requerimento do benefício de que trata a lei, ficou assentado em recente
decisão proferida em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia que o
trabalhador rural tem que estar exercendo o labor campestre ao completar a idade mínima
exigida na lei, momento em que poderá requerer seu benefício. 2. No caso dos autos, a parte
autora completou a idade necessária em 01.10.2012. Ao contrário do que restou alegado pelo
INSS, o vínculo iniciado em 01.10.2007, e não encerrado até a data da DER (02.09.2013),
conforme fl. 36, deu-se na empresa "Mário José de Queiroz/ME", na função de operador de
motosserra (CTPS, fl. 26). As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram o labor em
plantações de eucaliptos (fls. 79/80). 3. O empregado que presta seus serviços no campo como
operador de motosserra, a exemplo do que ocorre com o tratorista, é, nos termos do art. 3º, §
1º, da Lei nº 5.889/73, trabalhador rural. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para sanar a omissão apontada, sem alteração no resultado do julgamento.Vistos e relatados
estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Turma do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos
de declaração para sanar a omissão apontada, sem alteração no resultado do julgamento, nos
termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (Ap -
APELAÇÃO CÍVEL - 2108960 0039626-55.2015.4.03.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL
NELSON PORFIRIO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/09/2018
..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Na hipótese, verifica-se que o autor listou os seguintes vínculos como rurais:
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1) De 14/11/1988 à 26/01/1990, exerceu a função de braçal na empresa Cavalinhos
Transportes Ltda. (35 contribuições)

2) De 15/04/1991 à 05/05/1992, exerceu a função de trabalhador rural na empresa Atta
Capiguara Serviços Florestais Ltda. (14 contribuições)

3) De 26/11/1992 à 19/06/1993, exerceu a função de operador de motosserras, na empresa
Mabrafe – preparação de terras Ltda. (8 contribuições)

4) De 01/12/1993 à 05/09/1995, exerceu a função de motosserrista, na empresa Cortec
Serviços Florestais Ltda. (22 contribuições)

5) De 16/09/1996 à 06/12/1996, exerceu a função de motosserrista, para o empregador
Antonio Marcos Borlini ME. (4 contribuições)

6) De 23/10/2001 à 06/03/2002, exerceu a função de ajudante rural, na empresa Emflora
Empreendimentos Florestais Ltda. (6 contribuições)

7) De 06/04/2006 à 16/11/2006, exerceu a função de auxiliar de serviços gerais, na empresa
Cridasa – Cristal Dest. Aut. de Álcool S/A (8 contribuições)

8) De 09/04/2007 à 09/11/2007, exerceu o cargo de auxiliar de limpeza de grelha, na empresa
Cridasa – Cristal Dest. Aut. de Álcool S/A (8 contribuições)

9) De 14/07/2008 à 19/04/2012, exerceu a função de ajudante rural III, na empresa Emflora
Empreendimentos Florestais Ltda. (48 contribuições)

10) De 05/03/2013 à 11/03/2016, exerceu a função de ajudante florestal I, na
empresa Plantar S/A, conforme CTPS e CNIS (37 contribuições).

Da análise dos empregadores acima descritos, todos os empregadores, à exceção
da empresa Cavalinhos Transporte, possuem indicativos de que exploravam atividade
agroeconômica, a exemplo de empresas voltadas à produção de eucalipto, álcool a partir da
cana-de-açúcar ou de empreendimentos florestais.

Na hipótese, embora o autor afirme, em seu recurso, que, a empresa Cavalinho
Transporte se dedicava ao transporte e corte de madeira, não há como aferir referida
informação, uma vez que o próprio autor não se manifestou sobre referido vínculo durante a
audiência. Ainda, do registro do vínculo no CNIS do autor, não consta registro da atividade
da empresa, tampouco da natureza do vínculo empregatício. As testemuhas também não
conseguiram esclarecer de forma satisfatória a natureza dos referidos vínculos. 

Dessa forma, tenho que não há como considerar que referido vínculo era rural.
Considerando que os demais vínculos, quando somados, atingem somente 155
contribuições, tem-se que o autor não atingiu o número necessário, que, no seu caso, é
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de 180 contribuições.

Sendo certo que, somados os períodos de vínculos urbanos e rurais, ele
atingiu as 180 contribuições, somente fará jus à concessão de aposentadoria por idade
híbrida, quando, contudo, completar o requisito etário, que é de 65 anos.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida, ainda que com
fundamentação diversa.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO AUTOR, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (Lei n°13.105/2015), em
razão da gratuidade de justiça deferida.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000695362v7 e do código CRC 1295960a.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002225-72.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO LOPES FELISDORIO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)
ADVOGADO: GERALDO PEREIRA FUNDÃO (OAB ES017116)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO AUTOR, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o
recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos
§3º do art. 98 do CPC (Lei n°13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739737v2 e do código CRC 6a42550f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005003-18.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BARBOZA (AUTOR)

RELATÓRIO

A Ré interpôs recurso contra sentença que julgou procedente o pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural, fixando a DIB na data do requerimento
administrativo. Alega, em síntese, que a autora não apresentou início de prova material
suficiente, uma vez que a ficha do sistema de informação básica da prefeitura municipal de
Presidente Kennedy, fichas de matrícula escolar e contratos de comodato que não foram
preenchidos corretamente não podem ser consideradas como válidos. Afirma, ainda, que a
prova testemunhal foi genérica, não fornecendo detalhe sobre a atividade eventualmente
exercida pela autora. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa por descumprimento
fixada pelo juízo de piso e pugna pela aplicação do INPC para fins de cálculo da correção
monetária.

VOTO

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2016,
tendo requerido o benefício em 14/11/2018, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício de atividade rural entre
2000 e 2018.

A princípio, observa-se que a autora apresentou os seguintes documentos que
podem ser utilizados como início de prova material: contrato de comodato assinado em
31/05/2010 (com firma reconhecida na mesma data, evento 1 OUT15); ficha de matrícula
escolar de seu filho, em que a autora foi qualificada como lavradora, entre os períodos de
1997 e 2000 (evento 1 OUT9); procuração pública em que foi qualificada como lavradora,
assinada em 2010 (evento 1 OUT13); certidão de nascimento da autora, em 1961, em que
seus pais foram qualificados como lavradores (evento 1 OUT14); registro de imóvel agrícola
em nome de seu pai, adquirida em 1946 (evento 1 OUT6).
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Em que pese entendimento anteriormente adotado por esta relatoria, as fichas de
matrícula escolar devem ser consideradas como início de prova material, conforme vem
decidindo a TNU e o TRF da 2ª Região:

VOTO-EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. APOSENTADORIA POR
IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA CARACTERIZÁ-LA. PEDIDO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão recorrido mantém pelos próprios
fundamentos a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por idade rural, por não haver documentos adequados para configurar o início
de prova material. 2. Pedido de uniformização da parte autora em que defende a existência de
documentos nos autos aptos a configurar início razoável de prova material, seja em nome da
autora, seja em nome de seu cônjuge. Menciona paradigmas do STJ. 3. Do cotejo entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, verifico que, em princípio, resta configurada a
divergência na medida em que estes últimos explicitam alguns documentos já aceitos pela
jurisprudência como indiciários de prova material, e que, mesmo em nome do cônjuge, são
extensíveis à esposa. 4. Na hipótese dos autos, a parte autora acostou carteira de associação
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pacajus/CE, com inscrição desde 2005 e pagamento
de mensalidades até 2006; ficha de associação ao mesmo sindicato em nome de seu marido,
desde 1979, com pagamento de mensalidades até 1985; relatório de matrícula escolar de seus
filhos nos anos de 1993 e 2000, nos quais a autora consta como agricultora; boletins de
movimentação do Programa Governamental “Hora de Plantar” em nome do marido, referente
aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002/2003. 5. É entendimento assente neste colegiado
de que a carteira de filiação a sindicato de trabalhadores rurais e as fichas de matrícula
escolar dos filhos, em que constam a profissão de agricultor, constituem documentos válidos
como início de prova do labor campesino. Exemplificativamente, cito os Pedilef nº
2007.83.00.526657-4 e 2003.81.10.012963-5. 6. Não se pode descurar que o início de prova
material tem caráter meramente indiciário dos fatos alegados, não se revestindo em prova
robusta e incontrastável. Esse início de prova material tem o condão de, tão só, revelar que os
fatos alegados podem ser verdadeiros, a depender de posterior confirmação após análise de
todo o contexto probatório. 7. Caberá à Turma Recursal de origem, em face da premissa de
que tais documentos são válidos a título de início de prova material, reavaliar todo o contexto
probatório constante dos autos e proferir novo julgamento. 8. Pedido de Uniformização
conhecido e parcialmente provido. Por conseqüência, DESCONSTITUO o acórdão recorrido
e, bem como, DETERMINO o seu retorno à Turma Recursal de origem para que profira novo
julgamento, considerando a diretriz ora fixada por esta Turma Nacional quanto à existência de
início de prova material no caso presente. ( 05023355920074058100, JUIZ FEDERAL PAULO
RICARDO ARENA FILHO, DOU 31/03/2012.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR SEGURADO ESPECIAL.
LAVRADOR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA T ESTEMUNHAL. JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O benefício de pensão por morte é devido aos dependentes
daquele que falece na condição de segurado da Previdência Social e encontra-se disciplinado
no artigo 74 da Lei nº 8 .213/91. 2. De acordo com a Lei nº 8.213/91, verifica-se que, para
fazer jus ao benefício de pensão por morte, o requerente deve comprovar o preenchimento dos
seguintes requisitos: (i) O falecimento do instituidor e sua qualidade de segurado na data do
óbito e; (ii) qualidade d e dependente do pensionista em relação ao instituidor do benefício. 3.
Na espécie, o ponto controvertido limita-se à comprovação da qualidade de segurado do de
cujus, motivo do indeferimento administrativo do benefício pleiteado. A autora afirma que seu
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pai trabalhou por toda sua vida na lavoura, apresentando como início de prova documental
declaração do Sindicato dos Agricultores Familiares e Assalariados Rurais de Santa
Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, a certidão de casamento dos seus genitores, sua própria
certidão de nascimento e de sua irmã contando a profissão do pai, declaração de meeiro,
fichas de matrícula escolar de ambas, o que pode ser considerado início de prova material,
uma vez que não é razoável supor que o segurado, por toda a sua vida, veio mentido em
documentos para um dia pleitear benefício como segurado especial. O primeiro documento
apresentado d ata de 1987 e o último de 1998. 4. Ademais, as provas documentais foram
corroboradas pelas provas de três testemunhas, prestadas tanto administrativamente quanto
em audiência de instrução e julgamento na presença do magistrado de primeira instância, que,
frente a frente com aquelas pessoas, restou convencido da veracidade de suas afirmação, o que
não pode deixar de ser valorado. 5. Por outro lado, de fato, a autora somente tinha direito a
50% do valor do benefício até q ue a sua irmã fizesse 21 anos, o que somente ocorreu em
11.09.2008. 6. Até a data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios,
contados a partir da citação, devem ser fixados em 1% ao mês, ao passo que a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a
entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, passam a incidir o índice oficial de remuneração básica
e os juros aplicados à c aderneta de poupança, conforme dispões o seu art. 5º. 7. Aplicação do
Enunciado 56 da Súmula deste Tribunal, que dispõe: "É inconstitucional a expressão "haverá
incidência uma única vez", constante do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 1 r edação dada
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. 8 . Dado parcial provimento à remessa necessária e à
apelação, nos termos do voto. (APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos -
Processo Cível e do Trabalho 0021583-97.2015.4.02.9999, JOSE CARLOS DA SILVA
GARCIA, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.) (gn)

 

O contrato de comodato também pode ser utilizado, uma vez que dele consta
reconhecimento de firma contemporâneo, conforme exigência da TNU, não havendo se falar
que se encontra incompleto.

A certidão de nascimento da autora, embora não seja contemporânea, pode ser
utilizada como início de prova material, uma vez que a condição de rurícola da autora foi
comprovada posteriormente pelos demais meios de prova. Nesse sentido, colaciono a
seguinte jurisprudência:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RURÍCOLA. CERTIDÃO DE ÓBITO. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prolatado acórdão pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco, a qual reformou sentença
para julgar improcedente o pedido de pensão por morte. 2. Incidente de Uniformização de
Jurisprudência interposto tempestivamente pela Pare Autora, com fundamento no art. 14, § 2º,
da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão diverge do entendimento do STJ (REsp nº
200500118630), da TNU (PEDILEF nº 200839007004533 e nº 200481100140398) e de
julgados das Turmas Recursais de Sergipe, Piauí, Maranhão e Alagoas. 3. Incidente
inadmitido na origem, sendo os autos encaminhados a esta Turma Nacional após agravo. 4.
Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
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material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Os acórdãos da mesma Região (das Turmas Recursais de Sergipe e Alagoas) não se
prestam para caracterizar divergência que autoriza o conhecimento por esta Turma Nacional
de Uniformização. Outrossim, os demais julgados, notadamente do STJ e da TNU
caracterizaram o dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do Incidente. 6. O acórdão
recorrido deu provimento ao recurso do INSS, entendendo não comprovada a qualidade de
segurado especial do falecido sob o seguinte fundamento: “(...) Os documentos acostados não
constituíram início razoável de prova material, que pudessem, por si sós, qualificar o falecido
como rurícola. Com efeito, o único documento em que consta a profissão do de cujus é a
certidão de óbito, a qual não pode ser aceita para o fim que se destina, porquanto os dados
foram informados pela parte interessada. 4. Fichas escolares e da Secretaria de Saúde,
igualmente, não têm o condão de comprovar o que nela está escrito, porquanto preenchido
conforme informações da própria parte interessada.(...)”, grifo nosso. 7. Entendo que a
decisão hostilizada mostra-se contrária à Jurisprudência desta Casa que admite como início
de prova material os documentos anexados aos autos. Confira-se: “(...) A jurisprudência tem
seguido firme no sentido da plena validade das certidões de registro civil em razão do fato de
ostentarem fé pública, ainda que extemporâneas. Assim, em regra, as certidões de
nascimento, casamento e de óbito, por ostentarem fé pública e informarem uma
condição/estado da pessoa, são válidas como início de prova material, mesmo que
extemporâneas. É evidente que a condição explicitada por tais documentos deverá ser,
posteriormente, corroborada por outras provas. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 852506 /
SP, Pedilef nº 200770520018172.(...)” (PEDILEF 05004491120104058103, JUIZ FEDERAL
PAULO RICARDO ARENA FILHO, TNU, DJ 24/08/2012.); “(...) Com efeito, certidões do
registro civil (nascimento, casamento ou óbito) em nome do segurado ou de outro membro
do grupo familiar servem como início de prova material, independentemente de serem
contemporâneos aos fatos que se pretendem comprovar. Precedente desta TNU (PEDILEF
200670950141890)”. (PEDILEF 200932007044100, Relator(a) JUÍZA FEDERAL SIMONE
DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, data da decisão 14/06/2011, Fonte/Data da
Publicação DOU 22/07/2011, SEÇÃO 1). Súmula n. 06 – Comprovação de Condição Rurícola
- A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de
trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.
5. No caso, a certidão de óbito que traz a informação da profissão do extinto como agricultor
sequer foi analisada pelo acórdão, que genericamente afirmou que os documentos acostados
para comprovar a atividade rurícola haviam sido produzidos recentemente, sem adentrar ao
exame da prova oral. 6. O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa
provar diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos
quais se possa inferi-la. Cabe à prova testemunhal, em complementação ao início de prova
material, aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho na lavoura
ou na pecuária.(...)” (PEDILEF 05029609220094058401, JUIZ FEDERAL HERCULANO
MARTINS NACIF, TNU, DOU 08/03/2013.), grifos nossos. 8. Verifica-se, portanto, que o
acórdão recorrido divergiu da Jurisprudência desta Casa, que admite como início de prova
material a certidão de óbito e demais documentos idôneos, e não exigem que elas sejam “por
si só” prova da qualidade de segurado especial; pelo contrário, ao considerarem “início de
prova material”, exige-se a análise conjunta da prova oral produzida. Diferentemente, o
acórdão hostilizado baseou-se apenas e unicamente na prova documental, rechaçando-a por
não serem “prova absoluta”. 9. Note-se que não há outra fundamentação no acórdão. A
sentença, por sua vez, analisou todo o conjunto probatório, assim que verificado o início da
prova material, concluindo comprovada a situação de segurado especial do falecido. É
importante observar ainda que os depoimentos colhidos não foram refutados pelas partes. 10.
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Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e provido para (a) reafirmar a tese de
que a certidão de óbito constitui início de prova material para a comprovação da qualidade de
segurado especial do falecido; (b) restabelecer a sentença de procedência.
(05017477420114058306, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 24/10/2014 PÁGINAS
126/240.)

Por fim, a procuração pública assinada em 2006, em que a autora foi qualificada
como lavradora, também pode servir de início de prova material.

Assim, tendo em vista a Súmula 14 da TNU, conclui-se que há início de prova
material suficiente, consubstanciada nos documentos acima.

No que toca a prova testemunhal, todas as pessoas ouvidas foram unânimes em
afirmar que a autora sempre trabalhou na roça, de onde tirou seu sustento, e que o trabalho
sempre foi realizado em regime de economia familiar, na propriedade que pertencia a seu pai.
Ainda, afirmaram que a autora não possui empregados, trabalhando somente com ajuda de
seu filho e com auxílio dos irmãos, com quem divide a propriedade herdada.

O fato de a autora ter afirmado, em audiência, que às vezes vende algumas
roupas e que seu filho vende alguns produtos de limpeza, como forma de complementar a
renda, não impede que seja reconhecida sua qualidade de segurada especial, uma vez que a
principal atividade exercida pela autora é a rural.

No que toca o pedido de afastamento da multa por descumprimento da medida
antecipatória da tutela, observa-se que não assiste razão ao INSS, uma vez que o juízo
sentenciante sequer fixou o valor da multa, tendo se limitado a prever que, se não implantado
o benefício no prazo de 30 dias, incidiria multa diária. Ou seja, tem-se que o juízo sequer
fixou o valor da multa, não se podendo, portanto, falar que o valor se mostra exacerbado.

Por outro lado, no que toca a correção monetária, assiste razão à Autarquia, uma
vez que, afastada a aplicação da TR como índice, considerada sua inconstitucionalidade, deve
ser aplicado o Manual de Cálculos da Justiça Federal, que prevê a utilização do INPC, e não
do IPCA-e, como fez o juízo sentenciante.

Por estes fundamentos, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E,
NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a aplicação do
Manual de Cálculos da Justiça Federal no que toca a correção monetária. Custas ex lege. Sem
condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000675552v3 e do código CRC c7dcf19a. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005003-18.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA AUGUSTA DE CARVALHO BARBOZA (AUTOR)
ADVOGADO: SIRO DA COSTA (OAB ES005098)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal no que toca a correção
monetária. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no
art. 55 da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739817v2 e do código CRC 3a384808. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 0001058-92.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE NASCIMENTO SILVA BRITO (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RELATÓRIO

1. A Ré interpôs recurso contra sentença que julgou procedente o pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural, fixando a DIB na data do requerimento
administrativo. Alega, em síntese, que o desempenho de atividade urbana por seu marido,
bem como o recebimento de pensão por morte de segurado urbano, impedem que ela seja
qualificada como segurada especial. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da multa diária
imposta pelo juízo, de R$500,00, e, quanto à correção monetária, afirma que deve ser
aplicado o INPC. Contrarrazões apresentadas (evento 84)

VOTO

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2002,
tendo requerido o benefício em 08/08/2016, devendo, portanto, cumprir carência de 126
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício de atividade rural entre
2005 e 2016 – considerando que o período anterior a 2003 já foi submetido a julgamento de
improcedência em processo anterior (0002769-16.2010.4.02.5051).

3. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença recorrida:

Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1947 e completou a idade exigida como requisito para concessão
do benefício (55 anos) em 2002, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 126 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91, ou seja, comprovar atividade rural em regime de economia
familiar entre meados de 2005 e 2016, quando requereu o benefício administrativamente.
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Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles:

Contratos de parceria rural relativos aos períodos de 27/08/2003 a 27/08/2006, 12/07/2010 a
06/08/2012 e 12/03/2013 a 12/03/2016 (datas do reconhecimento de firma nos contratos -
Evento 01 OUT 04 fls. 19/22 e 33/34)

Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atílio Vivácqua com sua inscrição em
14/05/2010 (Evento 01 OUT 04 fl. 12).

Rssalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

 O fato de a autora receber pensão por morte de seu marido, este qualificado como
industriário (comerciário), por si só, não gera a presunção de que aquela não detenha a
qualidade de segurada especial, uma vez que o valor recebido nem de longe representa o
mínimo necessário para a manutenção de uma família com dignidade, sendo completamente
insuficiente para tornar o labor rural da autora – plenamente comprovado nestes autos – uma
mera atividade recreativa.

A respeito da renda proveniente do trabalho de outro membro do grupo familiar, já decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça que “a atividade urbana de um dos membros do grupo
familiar não descaracteriza a condição de segurada especial, devendo ser averiguada a
dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar”. (REsp
1.304.479/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamim, julgado em 10.10.2012)
(gn).                                              

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, comprovando o labor rural da
Autora por prazo superior à carência.                                 

Ainda que a autora tenha trabalhado como diarista conforme afirma em depoimento, o direito
à aposentadoria está assegurado. Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão
combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a
jurisdição que lhe foi postulada.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n.8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários.
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3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1667753/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/11/2017, DJe 14/11/2017)

Tem-se que os depoimentos colhidos por este juízo puderam corroborar o início de prova
material apresentada, sendo certo que a parte autora desenvolveu o labor agrícola durante
sua vida, havendo elementos de convicção suficientes para comprovar a atividade rural pelo
período de carência.

4. Considerando que a autora apresentou início de prova material suficiente,
consistente, sobretudo, nos contratos de parceria agrícola, e que prova testemunhal produzida
foi coesa e contundente, tem-se que a requerente pôde corroborar o início de prova material,
confirmando que exerceu atividades rurícolas, na qualidade de segurado especial, por período
superior à carência exigida, que, no caso, é de 126 meses.

5. Isso porque a prova oral produzida foi coesa, tendo as testemunhas
confirmado que a autora laborou na propriedade do Sr. Hélio, na qualidade de meeira. Tais
fatos permitem que se estenda a eficácia probatória dos documentos apresentados, sendo
possível afirmar que a autora trabalhou como segurada especial por período superior à
carência exigida.

6. Ademais, no caso sob análise, apesar de o marido da autora possuir histórico
de realização de atividades urbanas, conforme mencionado pelo INSS em seu recurso, não
houve descaracterização da qualidade de segurada especial da autora. A princípio, impõe-se
recordar a previsão da Súmula 41 da TNU, de que a circunstância de um dos integrantes do
núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.

7. Assim, verificado que a renda auferida pelo marido da autora, quando
trabalhou como empregado urbano, foi sempre muito próxima a um salário mínimo, e que o
valor da pensão que a autora que recebe é exatamente de um salário mínimo, diante das
circunstâncias em que trabalhava a requerente, há como afirmar que o trabalho dela era
indispensável à subsistência do núcleo familiar.

8. Além disso, mesmo após começar a receber a pensão, em 1995 (evento 16
OUT21), ela comprovadamente continuou a trabalhar como rurícola, como indicado pelos
contratos de parceria apresentados, e confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo. Na
trilha da sentença recorrida, não há como se considerar, diante da realidade em que vivemos,
que um salário mínimo e suficiente para a manutenção de condições dignas de vida, e, sendo
certo que a autora demonstrou que permaneceu trabalhando em regime de economia familiar
mesmo após receber a pensão, deve sua qualidade de segurada especial ser reconhecida.
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9. Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto
integrante desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judicias pela
Autarquia Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi
necessária a reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada
pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta
esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário,
pelo que poderia até mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de
descumprimento, como feito naquele julgado. 

10. No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, normalmente o cumprimento se deu ou se dá dentro de um prazo aceitável, a
mesma se tornou até mesmo inócua, sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que
seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a
reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. 

12. Ainda, assiste razão ao INSS em relação ao índice a ser utilizado para fins
de correção monetária. Isso porque, reconhecida a inaplicabilidade da TR, deve ser utilizado
o INPC, tal como determina o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, e não o
IPCA-E, como determinou o juízo sentenciante.

13. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela e para determinar a aplicação do INPC, em relação à
correção monetária. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000709469v2 e do código CRC a30a5d50. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 0001058-92.2018.4.02.5051/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARLENE NASCIMENTO SILVA BRITO (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela e para determinar a
aplicação do INPC, em relação à correção monetária. Custas ex lege. Sem condenação em
verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739819v2 e do código CRC f46235c5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:48 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000987-52.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NIRCE MARIA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS, em face de sentença que julgou
procedente o pedido, condenando a Ré a conceder o benefício aposentadoria por idade rural
desde a data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que o período reconhecido
pelo juízo, entre 1985 e 1997, é somente de 12 anos de atividade rural, o que não é suficiente
para preencher a carência necessária. Ainda, afirma que a autora não possui idade suficiente
para que possa se aposentar pela modalidade híbrida, uma vez que não completou 60 anos de
idade. Por fim, indica que a autora não poderia ser qualificada como segurada especial, uma
vez que da certidão de casamento consta que ela era doméstica. Não foram apresentadas
contrarrazões

VOTO

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2018,
tendo requerido o benefício em 26/03/2018, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), devendo comprovar, a princípio, o efetivo exercício de
labor rural entre meados de 2002 e 2018.

No caso, a sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo
que a autora trabalhou como segurada especial entre 1985 e 1997. Nesse sentido,
considerando que, conforme o depoimento da própria autora em audiência, ela se afastou das
atividades campesinas entre 1997 e 2015, tem-se que não é possível somar referido período
reconhecido em sentença àquele posterior a 2015, quando a autora teria passado a trabalhar
no assentamento 13 de maio.
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É verdade que a Turma Nacional de Uniformização já uniformizou o
entendimento de que o tempo de serviço rural não fica descaracterizado pelo exercício de
atividade urbana durante curtos períodos de forma intercalada com atividade rural dentro do
período de carência (PEDILEF  2007.70.95.014574-6, Rel. Juiz Manoel Rolim Campbell
Penna, DJ 09.02.2009; PEDILEF 2004.81.10.013382-5, Rel. Juíza Rosana Noya Kaufmann,
DJ 19.08.2009; PEDILEF 2006.81.10.000480-3, Rel. Juíza Joana Carolina Pereira, DJ
25/03/2010; PEDILEF 0039391-58.2005.4.01.3900, Rel. Juiz Rogerio Moreira Alves, DJ
08/03/2013). Entretanto, a autora assume que deixou de trabalhar como rurícola entre 1997 e
2015.

Nesse aspecto, não entendo que o período apontado, de aproximadamente 18
anos de afastamento, seja um período curto, inapto a descaracterizar sua qualidade de
segurado especial. Dessa forma, tem-se que, após 1997, a autora perdeu sua qualidade de
segurada especial. O extrato do CNIS da autora (evento 10 CONT2) reforça tal
narrativa, sendo certo que existem três vínculos como trabalhadora urbana durante o
período, além de contribuições realizadas como segurado facultativo (período em que a
autora se dedicou às atividades domésticas e a cuidar de seu filho, conforme
depoimento)

Assim, mesmo que a autora tenha demonstrado que exerceu o labor rural no
período anterior a 1997 e posterior a 2015, ela teria de cumprir nova carência após o
alegado retorno à atividade rural, ou seja, de 2015 em diante, uma vez que seu
afastamento importou na sua descaracterização como segurado especial. Considerando
que entre seu retorno ao campo e o requerimento administrativo ele somente poderia
comprovar aproximadamente três anos exercendo atividade rural, mostra-se clarividente a
improcedência do pedido autoral.

É cediço que o trabalhador rural tem direito à aposentadoria por idade mesmo
sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício. O conjunto
probatório, contudo, não demonstra que a parte autora tenha exercido atividade rural no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício em número de meses idênticos
à carência do referido benefício (180 meses).

No caso, considerando o longo intervalo em que houve prestação de serviço
urbano, o benefício que a autora deve pleitear é a aposentadoria por idade híbrida,
quando, contudo, preencher os requisitos para tal, uma vez que ainda não possui 60
anos de idade, conforme apontado pelo INSS em seu recurso.
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Dessa forma, reputo correto o entendimento do INSS ao negar a concessão do
benefício diante das provas apresentadas pela requerente, que não foram capazes de
comprovar que ela exerceu atividade rural pelo período necessário ao preenchimento da
carência. Ainda que o tivesse feito, o período de afastamento do campo levou à sua
descaracterização como segurado especial – o que impede que o benefício seja concedido, no
presente caso.

Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente o pedido da parte autora,
extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. Réu
isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da
Lei 9.099/1995.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000679156v3 e do código CRC a1185d4e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000987-52.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NIRCE MARIA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA ISABEL PONTINI (OAB ES007897)
ADVOGADO: REGINA CELIA NOVAES ARMINI (OAB ES025816)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando
improcedente o pedido da parte autora, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma
do art. 487, I, do CPC/2015. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários
advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739825v2 e do código CRC dce42399. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:54 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 311

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 157/264

5000972-43.2019.4.02.5005 500000679644 .V3 JES10842© JES7060

RECURSO CÍVEL Nº 5000972-43.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

A Ré interpôs recurso contra sentença que julgou procedente o pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural, fixando a DIB na data do requerimento
administrativo. Alega, genericamente, que o autor não apresentou início de prova material
suficiente, trazendo, ainda, o conceito de segurado especial e a forma de prova do trabalho
rural. Por fim, ressalta a necessidade de que os diaristas rurais recolham contribuições a partir
de 01/01/2011. Contrarrazões apresentadas (evento 34).  

VOTO

1. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2017,
tendo requerido o benefício em 02/10/2018, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício de atividade rural entre
2002 e 2018.

2. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença recorrida:

O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa
demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

Ressalta-se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com
base apenas em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91,
confirmado na súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça:
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A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para
efeito da obtenção de beneficio previdenciário.

Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova
documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.

Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de
carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Analisando os autos, tendo em vista que o autor completou 60(sessenta) anos de idade em
2017, e ingressou com requerimento administrativo em 10/08/2018, exige-se uma carência de
180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

Há nos autos os seguintes documentos, dentre outros, juntados no evento 1 – PROCADM5:
Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina com filiação em 09/02/1998 e
pagamento de anuidade em 09/02/2016 (fls.16 e 17); Contratos de parceria agrícola
realizados constando o autor como parceiro outorgado a partir de 19/08/1994 (três anos) – fls.
22/25, e a partir de 11/08/2005 (três anos) com rescisão antecipada para 04/12/2006 – fls.
24/25). Há contrato de parceria também constando sua filha e genro como parceiros
outorgados: 17/10/2012 a 30/06/2017 – fls. 27/28; e renovado em 20/07/2017 (cinco anos) –
fls. 29/30.

Tal documentação mostra-se início suficiente de prova material do exercício de atividade
rural; contudo, a outorga do benefício depende da complementação desta prova documental, a
fim de atestar o efetivo desempenho dessa atividade pelo período de carência previsto
legalmente.

Assim, com intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas. Frisa-se que estas foram unânimes ao confirmar que a autora
exerceu atividade rural no período alegado.

O autor alegou que sempre laborou no meio rural, em São Julião, nas terras da D. Jacira e do
Moscon, e após o falecimento de sua esposa foi morar com a filha e o genro, trabalhando com
eles no meio rural.  Afirmou que recebe pensão por morte de sua esposa.

As testemunhas demonstraram conhecimento da vida do autor, narrando que ele sempre foi
trabalhador rural, na mesma propriedade, em São Julião, só mudando o proprietário, e depois
com seu genro e filha, na plantação de café.

Pois bem. O conjunto probatório produzido é suficiente para atestar o exercício de atividade
rural em regime de economia familiar pelo tempo de carência necessário à concessão da
aposentadoria por idade rural. Explico.

É que as provas documentais apresentadas foram corroboradas pelas provas testemunhais
produzidas, as quais foram unânimes no sentido de que o autor é trabalhador rural e sempre
exerceu atividade rurícola nas propriedades acima citadas nos contratos de parceria, e com
seu genro e filha.
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Sendo assim, diante da existência de documentos aptos a atestarem o labor campesino
desempenhado, entendo que o trabalho rural do demandante restou comprovado no período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

Desta forma, entendo ser inegável a condição de segurado especial do autor, fazendo jus ao
recebimento do benefício pleiteado.

3. Diferentemente do que alegou o INSS, a parte autora apresentou início de
prova material válida suficiente, tendo o juízo sentenciante considerado válidos:

1. Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina com filiação em 09/02/1998 e pagamento de anuidade
em 09/02/2016 (fls.16 e 17);

2. Contratos de parceria agrícola realizados constando o autor como parceiro outorgado a partir de 19/08/1994 (três
anos) – fls. 22/25, e a partir de 11/08/2005 (três anos) com rescisão antecipada para 04/12/2006 – fls. 24/25).

3. Contrato de parceria também constando sua filha e genro como parceiros outorgados: 17/10/2012 a 30/06/2017 –
fls. 27/28; e renovado em 20/07/2017 (cinco anos) – fls. 29/30.

4. Ainda, observa-se que o autor apresentou certidão de casamento, realizado
em 1982, em que ele foi qualificado como lavrador (evento 1 PROCADM5, fl. 20), o qual
também pode ser utilizado como início de prova material, uma vez que referido documento
não precisa guardar contemporaneidade com os fatos que pretende comprovar. Nesse sentido,
colaciono a seguinte jurisprudência:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RURÍCOLA. CERTIDÃO DE ÓBITO. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prolatado acórdão pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco, a qual reformou sentença
para julgar improcedente o pedido de pensão por morte. 2. Incidente de Uniformização de
Jurisprudência interposto tempestivamente pela Pare Autora, com fundamento no art. 14, § 2º,
da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão diverge do entendimento do STJ (REsp nº
200500118630), da TNU (PEDILEF nº 200839007004533 e nº 200481100140398) e de
julgados das Turmas Recursais de Sergipe, Piauí, Maranhão e Alagoas. 3. Incidente
inadmitido na origem, sendo os autos encaminhados a esta Turma Nacional após agravo. 4.
Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Os acórdãos da mesma Região (das Turmas Recursais de Sergipe e Alagoas) não se
prestam para caracterizar divergência que autoriza o conhecimento por esta Turma Nacional
de Uniformização. Outrossim, os demais julgados, notadamente do STJ e da TNU
caracterizaram o dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do Incidente. 6. O acórdão
recorrido deu provimento ao recurso do INSS, entendendo não comprovada a qualidade de
segurado especial do falecido sob o seguinte fundamento: “(...) Os documentos acostados não
constituíram início razoável de prova material, que pudessem, por si sós, qualificar o falecido
como rurícola. Com efeito, o único documento em que consta a profissão do de cujus é a
certidão de óbito, a qual não pode ser aceita para o fim que se destina, porquanto os dados
foram informados pela parte interessada. 4. Fichas escolares e da Secretaria de Saúde,
igualmente, não têm o condão de comprovar o que nela está escrito, porquanto preenchido
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conforme informações da própria parte interessada.(...)”, grifo nosso. 7. Entendo que a
decisão hostilizada mostra-se contrária à Jurisprudência desta Casa que admite como início
de prova material os documentos anexados aos autos. Confira-se: “(...) A jurisprudência tem
seguido firme no sentido da plena validade das certidões de registro civil em razão do fato de
ostentarem fé pública, ainda que extemporâneas. Assim, em regra, as certidões de
nascimento, casamento e de óbito, por ostentarem fé pública e informarem uma
condição/estado da pessoa, são válidas como início de prova material, mesmo que
extemporâneas. É evidente que a condição explicitada por tais documentos deverá ser,
posteriormente, corroborada por outras provas. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 852506 /
SP, Pedilef nº 200770520018172.(...)” (PEDILEF 05004491120104058103, JUIZ FEDERAL
PAULO RICARDO ARENA FILHO, TNU, DJ 24/08/2012.); “(...) Com efeito, certidões do
registro civil (nascimento, casamento ou óbito) em nome do segurado ou de outro membro
do grupo familiar servem como início de prova material, independentemente de serem
contemporâneos aos fatos que se pretendem comprovar. Precedente desta TNU (PEDILEF
200670950141890)”. (PEDILEF 200932007044100, Relator(a) JUÍZA FEDERAL SIMONE
DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, data da decisão 14/06/2011, Fonte/Data da
Publicação DOU 22/07/2011, SEÇÃO 1). Súmula n. 06 – Comprovação de Condição Rurícola
- A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de
trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.
5. No caso, a certidão de óbito que traz a informação da profissão do extinto como agricultor
sequer foi analisada pelo acórdão, que genericamente afirmou que os documentos acostados
para comprovar a atividade rurícola haviam sido produzidos recentemente, sem adentrar ao
exame da prova oral. 6. O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa
provar diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos
quais se possa inferi-la. Cabe à prova testemunhal, em complementação ao início de prova
material, aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho na lavoura
ou na pecuária.(...)” (PEDILEF 05029609220094058401, JUIZ FEDERAL HERCULANO
MARTINS NACIF, TNU, DOU 08/03/2013.), grifos nossos. 8. Verifica-se, portanto, que o
acórdão recorrido divergiu da Jurisprudência desta Casa, que admite como início de prova
material a certidão de óbito e demais documentos idôneos, e não exigem que elas sejam “por
si só” prova da qualidade de segurado especial; pelo contrário, ao considerarem “início de
prova material”, exige-se a análise conjunta da prova oral produzida. Diferentemente, o
acórdão hostilizado baseou-se apenas e unicamente na prova documental, rechaçando-a por
não serem “prova absoluta”. 9. Note-se que não há outra fundamentação no acórdão. A
sentença, por sua vez, analisou todo o conjunto probatório, assim que verificado o início da
prova material, concluindo comprovada a situação de segurado especial do falecido. É
importante observar ainda que os depoimentos colhidos não foram refutados pelas partes. 10.
Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e provido para (a) reafirmar a tese de
que a certidão de óbito constitui início de prova material para a comprovação da qualidade de
segurado especial do falecido; (b) restabelecer a sentença de procedência.
(05017477420114058306, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 24/10/2014 PÁGINAS
126/240.)

5. No caso dos autos, a condição de lavrador do autor foi confirmada pelos
diversos contratos de parceria juntados, bem como sua ficha de inscrição junto ao Sindicato
Rural, além do pagamento de contribuição para este órgão.
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6. Considerando que a prova testemunhal produzida, foi coesa e convincente,
comprovando que a o autor está trabalhando no regime de economia familiar, na mesma
propriedade rural, por período superior àquele exigido para fins de preenchimento da carência
(180 meses), não existem óbices para o reconhecimento do pleito autoral.

7. Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), e sem condenação
em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. N. º 9.289/96).

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000679644v3 e do código CRC d02ee8e9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000972-43.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS
em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei
nº 9.099/95), e sem condenação em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. N. º 9.289/96),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739830v2 e do código CRC b88ea05a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000057-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NELZIRA KLIPEL (AUTOR)
ADVOGADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO (OAB ES006985)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo INSS em face de sentença que
julgou procedente o pedido autoral, condenando a Ré no pagamento de aposentadoria por idade rural
desde a data do requerimento administrativo. Alega que a multa diária deve ser reduzida para
R$50,00 por dia, limitada a R$1.000,00, por ser esta quantia razoável e proporcional. 

VOTO

2. Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judicias pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a reiteração
de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de
ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado
pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até mesmo ser desnecessária a
antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento, como feito naquele julgado. 

3. No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto,
normalmente o cumprimento se deu ou se dá dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou até
mesmo inócua, sem repercussão imediata. Entendo razoável o valor estabelecido em R$100,00 (cem
reais) por dia, em caso de comprovação de desobediência futura, não havendo se falar em
desproporcionalidade de referido valor. Observa-se que esta Relatoria tem fixado exatamente referido
valor, por entender razoável, sem que haja se falar em enriquecimento ilícito pela parte contrária.

4. Por outro lado, não entendo correta a limitação da mesma para R$1.000,00, uma vez
que o ajuste à razoabilidade já foi feito pelo juízo no valor diário, cabendo somente à Autarquia
cumprir a decisão dentro do prazo previsto, de modo a não se tonar excessivamente oneroso.

5. Por estes fundamentos, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS em honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), e sem condenação em custas
processuais (art. 4, inciso I, Lei. N. º 9.289/96).
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
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RECURSO CÍVEL Nº 5000057-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NELZIRA KLIPEL (AUTOR)
ADVOGADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO (OAB ES006985)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS
em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei
nº 9.099/95), e sem condenação em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. N. º 9.289/96),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739832v2 e do código CRC 1ef14013. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018039-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DALMACIO BELLARD (AUTOR)

RELATÓRIO

A Ré interpôs recurso contra sentença que julgou procedente o pedido de
concessão de aposentadoria por idade rural, fixando a DIB na data do requerimento
administrativo. Alega, genericamente, que o autor não conseguiu comprovar o desempenho
de atividade laborativa em regime de economia familiar pelo período mínimo necessário à
concessão do benefício. Ainda, afirma que, de acordo com o art. 39-B da Lei 8.213/91 com a
redação dada pela Lei 13.846/2019, o INSS deve utilizar os dados do CNIS para a
comprovação da qualidade de segurado especial, pelo que o autor deveria ter apresentado
autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas. Contrarrazões apresentadas
(evento 35).

VOTO

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 60 anos de idade em 2017,
tendo requerido o benefício em 10/10/2018, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício de atividade rural entre
2001 e 2018.

A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença recorrida:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade
de trabalhador rural (NB 41/187.985.067-0, DER 10/10/2018).

O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91).
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O autor completou 60 anos de idade em 06/11/2017. Requereu a aposentadoria em
10/10/2018, quando já havia completado a idade mínima, preenchendo o primeiro requisito do
benefício.

O autor precisa comprovar pelo menos 180 meses de exercício de atividade rural no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

A comprovação do exercício de atividade rural tem suporte em suficiente início de prova
material:

certidão de casamento com base em registro público feito em 23/08/1996, em que o autor é
qualificado com a profissão de lavrador (evento 1, CERTCAS6);

carteira sindical rural em nome do autor, atividade agricultura, com data de matrícula em
03/11/1981 (evento 1, OUT7);

título eleitoral, em que consta a profissão de agricultor do autor, expedido em 12/05/1976
(evento 1, TELEITOR8);

ficha de matrícula escolar datada em 13/01/2012, em que o autor é qualificado como lavrador
(evento 1, OUT9).

O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa provar diretamente o
efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos quais se possa inferi-la.
Por isso, a prova documental frágil é suficiente para formar início de prova material. É a
prova testemunhal que, em complementação ao início de prova material, deve aprofundar a
cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho rural na lavoura ou na pecuária.

A prova testemunhal produzida complementa satisfatoriamente o início de prova material.
Segue o teor dos depoimentos:

Depoimento pessoal do autor

Trabalhou no Djalma, no Luciano Ott e no Arthur Bullerjahn; confirma que trabalhou em três
lugares diferentes de lá; isso fica em Caramuru; trabalhava lá à meia; plantava aipim,
inhame, um pouco de café; já foi casado, mas se separou; é separado há muitos anos; trabalha
sozinho lá; está lá até hoje; agora trabalha na casa de sua irmã; está lá há muito tempo, essa
irmã tinha saído e foi para a outra irmã; o nome dessa outra irmã é Luzia; está na Luzia há
um mês; antes, estava trabalhando na casa da sua irmã Elzira; confirma que Elzira é esposa
do Arthur; trabalhou com eles de forma contínua, não foram duas vezes.

1ª testemunha – Djalma Plaster

É vizinho do autor; mora em Caramuru; fica na divisa entre Santa Leopoldina e Santa Maria;
é proprietário, produtor rural; o autor trabalhou em sua propriedade; não lembra ao certo,
acha que ele trabalhou por lá durante uns 3 ou 4 anos; ele plantava à meia para se manter;
cultivava produtos perecíveis: batata doce, inhame; hoje tem gengibre, milho e essas coisas
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assim; o autor tinha uma casinha separada, mas ficava mais na propriedade; o autor morava
com a mãe, mas ela faleceu e a irmã o acolheu; hoje o autor mora com a irmã; quando ele
chegou para trabalhar em sua propriedade, chegou sozinho, não tinham outros.

2ª testemunha – Valdemir Nass

É vizinho do autor; conhece o autor desde criança; estudavam juntos na escola; a profissão do
autor é lavrador, ele trabalha na roça; o autor já trabalhou no Luciano Ott; o depoente mora
perto dessa propriedade; não sabe bem, mas acha que o autor trabalhou lá durante uns 12
anos; ele trabalhava com café, inhame e essas plantações; o autor trabalhou depois no Arthur
Bullerjahn; a propriedade do Arthur também fica na região; no Arthur, o autor trabalhou por
8 anos; depois o autor trabalhou no Djalma Plaster; o autor sempre trabalhou como lavrador;
não sabe se ele recebe salário ou trabalha à meia; o autor tinha esposa, mas se separou e é
sozinho agora; o autor trabalha até hoje na roça, trabalha lá com a irmã dele; o autor
trabalha na irmã à meia.

3ª testemunha – Waldemiro Behrendt

Mora em Caramuru; conhece o autor há uns 50 anos; a profissão dele é lavrador; sempre
presenciou o autor trabalhando na roça; ele trabalhou com Luciano Ott; pelo que se lembra, o
autor trabalhou por uns 11 anos ou mais; ele também trabalhou para Arthur Bullerjahn e
trabalhou por uns 2 anos ou 2 anos e pouco com Djalma Plaster; o autor sempre trabalhou em
roça, nunca mexeu com outras coisas; ele trabalha à meia, sempre foi à meia; a maioria das
lavouras era café e coisas de raízes, inhame, batata doce, milho, gengibre, feijão e essas
coisas; o autor trabalha até hoje; ele estava na casa da irmã dele, que é a do Arthur
Bullerjahn; enquanto a mãe do autor estava viva, ele ficava com ela na casinha; depois que a
mãe faleceu, [os irmãos] se desentenderam; hoje o autor está na casa da outra irmã dele,
trabalhando lá na roça, é a mesma propriedade as casas das irmãs.

As testemunhas confirmaram o exercício de atividade rural pelo autor nas propriedades de
Luciano Ott, Arthur Bullerjahn, Djalma Plaster e Elzira Bellardt na localidade de Caramuru,
município de Santa Leopoldina/ES.

No CNIS não há nenhum registro de atividade urbana imputável ao autor (evento 6, OUT1, fl.
4), circunstância que reduz o grau de rigor na valoração do início de prova material.

Considero provado que o autor exerceu atividade rural em regime de subsistência,
qualificando-se como segurado especial, por tempo superior à carência do benefício. O autor,
portanto, tem direito à aposentadoria por idade de trabalhador rural.

Diferentemente do que alegou o INSS, a parte autora apresentou início de prova
material suficiente, consistente em: certidão de casamento em que ele foi qualificado como
lavrador (evento 1 CERCAS); identidade expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Santa Leopoldina, com inscrição em 1981 (evento 1 OUT7); título eleitoral em que foi
qualificado como lavrador (evento 7 PROCAMD1, fl. 22); ficha de matrícula escolar de sua
filha em 2012 (idem, fl.  24/25).
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Considerando que a prova testemunhal produzida, foi coesa e convincente,
comprovando que a o autor está trabalhando no regime de economia familiar há muitos anos,
seja na propriedade de terceiros ou na propriedade de suas irmãs, conforme transcrição dos
depoimentos presentes na decisão recorrida.

No que toca ao argumento do INSS, de que o autor deveria ter apresentado
autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, na forma do art. 38-B, § 2º, da
Lei n. 8.213/91, observa-se que tal inovação legislativa somente entrou em vigor com a data
da publicação da Lei 13.846/2019, o que somente ocorreu em 18/06/2019. Sendo certo que o
autor apresentou requerimento administrativo em 2018, tal requisito não se aplica ao seu
caso, uma que é posterior ao seu pedido.

Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), e sem condenação
em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. N. º 9.289/96).

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000675637v2 e do código CRC 71581886.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018039-67.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DALMACIO BELLARD (AUTOR)
ADVOGADO: JAMILSON SERRANO PORFIRIO (OAB ES006985)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o INSS
em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei
nº 9.099/95), e sem condenação em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. N. º 9.289/96),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739834v2 e do código CRC dfb7cb8b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002315-80.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ELIETE ALVES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: BENEDITO MARIA DOS SANTOS (OAB MG177424)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou improcedente seu
pedido. Alega, em síntese, que apresentou início de prova material suficiente, no sentido de
ter trabalhado como segurada especial pelo período da carência. Contrarrazões apresentadas
(evento 39).

VOTO

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2018,
tendo requerido o benefício em 12/12/2018, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar o exercício de atividade rural entre
2002 e 2018.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença recorrida:

(...)

Inicialmente, cabe salientar que a Lei n.º 8.213/91, no seu artigo 48, §§ 1º e 2º, determina que
a aposentadoria por idade será concedida aos trabalhadores rurais/pescadores, quando estes
implementarem a idade de 60 (sessenta) anos de idade, se do sexo masculino, e 55 (cinqüenta
e cinco) anos de idade, se do sexo feminino, desde que comprovado o efetivo exercício de
atividade rural ou pesqueira, ainda que de forma descontínua, por período equivalente à
carência estabelecida para o benefício, em regime de economia familiar ou individualmente.

Vale destacar, ainda, que, de acordo com a Lei n.º 8.213/91, considera-se segurado especial o
produtor, parceiro, meeiro, comodatário ou arrendatário que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, bem como o pescador artesanal ou a este
assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida (art. 11, VII).
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Segundo o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, entende-se por regime de economia
familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem o auxílio de
empregados.

Conforme previsão do art. 55, § 3.º da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ, exige-se pelo
menos um início de prova material para a comprovação do tempo de serviço do rurícola.
Contudo, não se pode exigir da parte autora a comprovação de todo o período, o que seria
considerado como prova plena. Ademais, a jurisprudência pátria é unânime ao fixar
entendimento no sentido de que não é necessário que o início de prova material abranja
necessariamente todo o período que se pretende homologar. A prova testemunhal tem o condão
de ampliar o início de prova material, abrangendo todo o período necessário à concessão do
benefício. Portanto, a prova material não necessita se referir a todo o período de trabalho no
campo, desde que seja contemporânea ao período a se provar (Enunciados 14 e 34 da TNU).

Registre-se ainda que eventual tempo de serviço de segurado trabalhador rural e/ou segurado
especial exercido anteriormente à data de vigência da Lei nº 8.213/1991 não pode ser
computado para fins de carência. Por fim, cabe explicitar que para fins de aposentadoria do
segurado especial, a atividade rural deve ser exercida, ainda que de forma descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, nos termos do artigo 143 da Lei
de Benefícios.

Tendo em vista os termos do art. 142 do mesmo diploma, o prazo de carência é reduzido
conforme tabela em que é estipulado o número de meses necessários à comprovação de efetivo
trabalho em atividades rurais.

Na hipótese dos autos, temos que a parte autora completou o requisito de idade em 2018,
assim, a carência a ser considerada é de 180 meses, a teor do artigo 142 da Lei 8.213/91.

No presente caso, não há início de prova material contemporânea a todo período que se
pretende comprovar. A parte autora apresentou carteira do sindicato dos Trabalhadores
Rurais, com filiação apenas em 05/07/2018 (evento 1, OUT 6, página 5); certidão de
casamento realizado em 21/11/1986, onde consta que o marido da autor, Edivando Pereira de
Souza, era agricultor (evento 1, CERTCAS 7, página 11); CNIS da autora com recolhimentos
na qualidade de contribuinte facultativo, nos períodos de 12/2011 a 06/2018, com lacunas
(evento 1, OUT 9, página 1); contrato de comodato rural da autora com Elnice Rodrigues de
Almeida, com validade de 26/11/2018 (dias antes da DER) a 26/11/2023, com firma
reconhecida em 26/11/2018 (evento 1, OUT 16, página 1); declaração do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, com informação de que a autora teria sido comodatária de 10/02/1998
até a data atual na Fazenda Santa Rosa (evento 1, SESINRURAL 17, página 1); declaração de
representantes de estabelecimentos comerciais de que a autora é lavradora e que reside em
zona rural (evento 1, out 19, página 2/6) e ficha cadastral em farmácia e em loja, onde a
autora se declarou lavradora (evento 1, OUT 21/22).

Conforme mencionado acima, a autora precisa cumprir a carência de 180 meses. Os únicos
documentos em nome da autora são a certidão de casamento realizado em 1986, onde o
marido da autora consta como agricultor, a carteira e a declaração do sindicato de
trabalhadores rurais com a informação de que a autora se filiou apenas em 05/07/2018, ou
seja, 5 meses antes da DER, bem como o contrato de comodato rural com validade a partir de
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26/11/2018, menos de 1 mês antes do requerimento administrativo. Além disso, não há como
considerar como início de prova material as declarações de representantes de
estabelecimentos comerciais de que a autora é lavradora e que reside em zona rural, por
equivalerem a prova testemunhal, nem a ficha cadastral em farmácia e em loja, onde a autora
se declarou lavradora, por se tratar de declaração unilateral de vontade da parte autora.

Além disso, conforme CNIS (evento 1, OUT 9, página 1), a autora efetuou recolhimentos como
segurada facultativa, no período de 12/2011 a 30/06/2018.

Dessa forma, não há início de prova material suficiente para comprovar a carência de 180
meses necessária para concessão da aposentadoria por idade rural, na qualidade segurada
especial.

Realizada audiência, em seu depoimento, a parte autora informou que começou a trabalhar na
roça em 1998, para Sra. Elenice, mas sem contrato; que só começou a pagar o sindicato em
2018 porque achava que não era preciso; que exercia atividade rural na qualidade de meeira
juntamente com seu marido Edivando e que recebe bolsa família no valor de R$ 89,00.

Foram ouvidos uma testemunha e um informante, os quais, ratificaram as afirmações da parte
autora.

Todavia, concluo que a prova testemunhal produzida em audiência também não demonstrou
que a parte autora exerceu atividade como trabalhadora rural durante o período de carência
necessário para a concessão de benefício. As testemunhas não foram específicas em suas
respostas às perguntas do juiz e dos advogados das partes, limitando-se a declarar, em caráter
geral, o exercício de atividade como rural pela parte autora.

Dessa forma, entendo que a prova dos autos não é favorável ao demandante. Ainda que a
parte autora tenha exercido atividade como trabalhadora rural durante muito tempo de sua
vida laboral, não há documento apto a comprovar que cumpriu a carência necessária.

Assim, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício da atividade
rural individualmente ou em regime de economia familiar pelo tempo mínimo de carência
exigido no caso concreto, o que impede o deferimento do benefício pleiteado nos autos.

(...)

4. Para comprovar a realização de atividade rural na qualidade de segurado
especial, a requerente apresentou os seguintes documentos: certidão de casamento (evento 1 –
CERCAS7); declaração de exercício de atividade rural expedido pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Mucurici (evento 1DSINRURAL17); carteira de identidade
expedida pelo STR (evento 1OUT25); ficha de cadastro em estabelecimentos comerciais
(evento 1 OUT21 e OUT22); declarações de particulares (evento 1 OUT19); contrato de
comodato rural (evento 1 OUT16); recibo de pagamento de mensalidades ao sindicato rural
(evento 1 OUT24);
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5. Com efeito, os termos de declaração constantes de instrumento particular não
fazem prova em face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve que “as
declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras
em relação ao signatário”, e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver
declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração,
mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.
Ademais, os termos de declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os
declarantes não prestarem compromisso formal com a verdade perante autoridade
administrativa ou judicial. “A declaração do empregador de que a autora laborou em sua
propriedade agrícola é documento que não pode ser considerado como prova material, pois
resume-se numa mera declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº
278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

6. Da mesma forma, fichas de cadastro em estabelecimentos comerciais, feitas
somente com base na declaração da autora, não podem indicar que ela, de fato, era
trabalhadora rural.

7. Impende registrar, por oportuno que, na esteira do entendimento já pacificado
pela Turma Nacional de Uniformização, a Declaração de Sindicato de Trabalhadores
Rurais somente pode ser aceita como início de prova material apto a demonstrar o exercício
de atividade rural se estiver homologada pelo INSS (PEDILEF n.º 200772550090965 e n.º
200850520005072), o que não ocorreu no presente caso.

8. A certidão de casamento pode ser utilizada, uma vez que dela consta que, ao
tempo da celebração (1986), o marido da autora era lavrador.

9. O contrato de parceria agrícola apresentado pode ser utilizado, no caso sob
análise, para compor início de prova material, visto que conta com reconhecimento de firma
contemporâneo (em 26/11/2018), que permite confirmar a data de sua celebração, conforme
entendimento esposado pela TNU no PEDILEF 2007.72.52.00.09928. Contudo, admitir a
afirmativa inserida na declaração de existência de contratos verbais relativos a períodos
remotos com base em relato basicamente testemunhal (da parte autora e do parceiro agrícola),
é afastar, a meu ver, a exigência estabelecida na Súmula 149 do STJ. Assim, não há como
reconhecer a existência de contrato verbal desde 1998, consoante cláusula presente no
contrato apresentado.

10. Ainda, a identidade expedida pelo STR também pode ser utilizada como
início de prova material em relação ao momento de admissão da autora, em 05/07/2018. No
mesmo sentido, o recibo do pagamento de mensalidades ao mesmo STR, em 23/10/2018.
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11. Da análise acima, conclui-se a autora apresentou prova material escassa, que
se resume à certidão de casamento (1986), comprovantes de filiação ao STR (2018) e
contrato de comodato rural (2018).

12. Cumpre apontar, entretanto, que referidos documentos, ainda que
contemporâneos, foram produzidos meses antes da data do requerimento administrativo,
o que mitiga seu valor probante, não podendo estender a sua validade para comprovar
todo o período de labor rural anterior.

13. No que toca a certidão de casamento, embora não seja contemporânea, pode
ser utilizada como início de prova material, mas desde que comprovada a continuidade do
trabalho rural por prova indiciária ou prova testemunhal robusta. Nesse sentido, colaciono a
seguinte jurisprudência:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RURÍCOLA. CERTIDÃO DE ÓBITO. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Prolatado acórdão pela Segunda Turma Recursal de Pernambuco, a qual reformou sentença
para julgar improcedente o pedido de pensão por morte. 2. Incidente de Uniformização de
Jurisprudência interposto tempestivamente pela Pare Autora, com fundamento no art. 14, § 2º,
da Lei nº 10.259/2001. Alegação de que o acórdão diverge do entendimento do STJ (REsp nº
200500118630), da TNU (PEDILEF nº 200839007004533 e nº 200481100140398) e de
julgados das Turmas Recursais de Sergipe, Piauí, Maranhão e Alagoas. 3. Incidente
inadmitido na origem, sendo os autos encaminhados a esta Turma Nacional após agravo. 4.
Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de
jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito
material proferidas por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade a súmula
ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização ou do Superior Tribunal de
Justiça. 5. Os acórdãos da mesma Região (das Turmas Recursais de Sergipe e Alagoas) não se
prestam para caracterizar divergência que autoriza o conhecimento por esta Turma Nacional
de Uniformização. Outrossim, os demais julgados, notadamente do STJ e da TNU
caracterizaram o dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do Incidente. 6. O acórdão
recorrido deu provimento ao recurso do INSS, entendendo não comprovada a qualidade de
segurado especial do falecido sob o seguinte fundamento: “(...) Os documentos acostados não
constituíram início razoável de prova material, que pudessem, por si sós, qualificar o falecido
como rurícola. Com efeito, o único documento em que consta a profissão do de cujus é a
certidão de óbito, a qual não pode ser aceita para o fim que se destina, porquanto os dados
foram informados pela parte interessada. 4. Fichas escolares e da Secretaria de Saúde,
igualmente, não têm o condão de comprovar o que nela está escrito, porquanto preenchido
conforme informações da própria parte interessada.(...)”, grifo nosso. 7. Entendo que a
decisão hostilizada mostra-se contrária à Jurisprudência desta Casa que admite como início
de prova material os documentos anexados aos autos. Confira-se: “(...) A jurisprudência tem
seguido firme no sentido da plena validade das certidões de registro civil em razão do fato de
ostentarem fé pública, ainda que extemporâneas. Assim, em regra, as certidões de
nascimento, casamento e de óbito, por ostentarem fé pública e informarem uma
condição/estado da pessoa, são válidas como início de prova material, mesmo que
extemporâneas. É evidente que a condição explicitada por tais documentos deverá ser,
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posteriormente, corroborada por outras provas. Precedentes: STJ - AgRg no REsp 852506 /
SP, Pedilef nº 200770520018172.(...)” (PEDILEF 05004491120104058103, JUIZ FEDERAL
PAULO RICARDO ARENA FILHO, TNU, DJ 24/08/2012.); “(...) Com efeito, certidões do
registro civil (nascimento, casamento ou óbito) em nome do segurado ou de outro membro
do grupo familiar servem como início de prova material, independentemente de serem
contemporâneos aos fatos que se pretendem comprovar. Precedente desta TNU (PEDILEF
200670950141890)”. (PEDILEF 200932007044100, Relator(a) JUÍZA FEDERAL SIMONE
DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, data da decisão 14/06/2011, Fonte/Data da
Publicação DOU 22/07/2011, SEÇÃO 1). Súmula n. 06 – Comprovação de Condição Rurícola
- A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de
trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.
5. No caso, a certidão de óbito que traz a informação da profissão do extinto como agricultor
sequer foi analisada pelo acórdão, que genericamente afirmou que os documentos acostados
para comprovar a atividade rurícola haviam sido produzidos recentemente, sem adentrar ao
exame da prova oral. 6. O início de prova material não passa de prova indiciária. Não precisa
provar diretamente o efetivo exercício da atividade rural, mas apenas fatos secundários dos
quais se possa inferi-la. Cabe à prova testemunhal, em complementação ao início de prova
material, aprofundar a cognição em torno dos fatos pertinentes ao efetivo trabalho na lavoura
ou na pecuária.(...)” (PEDILEF 05029609220094058401, JUIZ FEDERAL HERCULANO
MARTINS NACIF, TNU, DOU 08/03/2013.), grifos nossos. 8. Verifica-se, portanto, que o
acórdão recorrido divergiu da Jurisprudência desta Casa, que admite como início de prova
material a certidão de óbito e demais documentos idôneos, e não exigem que elas sejam “por
si só” prova da qualidade de segurado especial; pelo contrário, ao considerarem “início de
prova material”, exige-se a análise conjunta da prova oral produzida. Diferentemente, o
acórdão hostilizado baseou-se apenas e unicamente na prova documental, rechaçando-a por
não serem “prova absoluta”. 9. Note-se que não há outra fundamentação no acórdão. A
sentença, por sua vez, analisou todo o conjunto probatório, assim que verificado o início da
prova material, concluindo comprovada a situação de segurado especial do falecido. É
importante observar ainda que os depoimentos colhidos não foram refutados pelas partes. 10.
Pedido de Uniformização de Jurisprudência conhecido e provido para (a) reafirmar a tese de
que a certidão de óbito constitui início de prova material para a comprovação da qualidade de
segurado especial do falecido; (b) restabelecer a sentença de procedência.
(05017477420114058306, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 24/10/2014 PÁGINAS
126/240.)

 

14. Contudo, somente houve confirmação da condição de rurícola da autora
meses antes do requerimento administrativo, o que dificulta o reconhecimento de sua
pretensão. Não há comprovação da continuidade do trabalho da autora desde a época de seu
casamento, apesar do início de prova apresentado. 

15. Ainda que assim não fosse, observa-se que a própria autora, em seu
depoimento, afirmou que, quando seu marido passou a ser vaqueiro, ela passou a residir
na propriedade onde ele foi empregado, local onde se dedicava a cuidar da casa, criar
algumas galinhas, além da plantação que possuía em seu quintal, que chamou de
pequena horta. Afirmou que a produção era sobretudo para o consumo, comercializando o
que restava.
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15. Diante de tais informações, conclui-se que trabalho rural por ela prestado
não era realizado em regime de economia familiar. De fato, da análise do depoimento da
autora, tem-se que a renda principal da família era aquela auferida por seu marido na
qualidade de vaqueiro. 

16. E mais, o CNIS da autora conta recolhimentos na qualidade de contribuinte
facultativo, nos períodos de 12/2011 a 06/2018, com lacunas (evento 1, OUT 9, página 1);
contrato de comodato rural da autora com Elnice Rodrigues de Almeida, com validade de
26/11/2018 (dias antes da DER) a 26/11/2023, com firma reconhecida em 26/11/2018
(evento 1, OUT 16, página 1)

17. Ou seja, diante do que foi dito pela autora em seu depoimento, não restam
dúvidas de que a renda da família não provinha do trabalho rural realizado pela autora. Dessa
forma, ainda que se considere que a família da autora auferia alguma renda com a venda da
lavoura branca, produzido em pequena escala, tal fato não seria suficiente para caracterizá-la
como segurada especial. Tais atividades realizadas em diminuta escala não são suficientes
para caracterizar o trabalho realizado na condição de segurado especial, uma vez que, para
que seja considerado como regime de economia familiar, a atividade deve ser indispensável à
subsistência da família (art. 11, § 1º, da Lei n. 8.213/91).

18. Ainda, registro o que consignado na sentença: "em seu depoimento, a parte
autora informou que começou a trabalhar na roça em 1998, para Sra. Elenice, mas sem
contrato; que só começou a pagar o sindicato em 2018 porque achava que não era preciso;
que exercia atividade rural na qualidade de meeira juntamente com seu marido Edivando e
que recebe bolsa família no valor de R$ 89,00. Foram ouvidos uma testemunha e um
informante, os quais, ratificaram as afirmações da parte autora. Todavia, concluo que a
prova testemunhal produzida em audiência também não demonstrou que a parte autora
exerceu atividade como trabalhadora rural durante o período de carência necessário para
a concessão de benefício. As testemunhas não foram específicas em suas respostas às
perguntas do juiz e dos advogados das partes, limitando-se a declarar, em caráter geral, o
exercício de atividade como rural pela parte autora."

19. Considerando que a autora deveria comprovar 180 meses de atividade rural
no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento do
requisito etário (nos termos do art. 143 da Lei n° 8.213/91 e da Súmula n° 54 da TNU),
conclui-se ela não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade rural.  

19. Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO INOMINADO, E, NO
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre
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o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000708631v4 e do código CRC e3d98aa2.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002315-80.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ELIETE ALVES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: BENEDITO MARIA DOS SANTOS (OAB MG177424)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO INOMINADO, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
§3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739915v2 e do código CRC 8d76465f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009595-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 1. Trata-se de recursos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de sentença
(Evento38) que julgou procedente o pedido desta, para condenar a autarquia a restabelecer o
beneficio de auxílio doença desde a cessação e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez a
partir da data da prolação da sentença. O INSS alega, em síntese, que a sentença é ultra petita,
na medida em que não houve requerimento de aposentadoria por invalidez e, de forma
genérica, que a incapacidade permite reabilitação. O autor interpôs recurso adesivo.
Contrarrazões (Evento 56).

VOTO

2. Depreende-se, a partir da leitura da inicial, que o autor formulou os seguintes pedidos:
averbar tempo de serviço rural, na qualidade de segurado especial, referente aos períodos de
21/08/1970 a 28/02/2001 e 30/04/2003 a 10/09/2004; e conceder aposentadoria por idade de
trabalhador rural (NB 41/189.619.645-1, DER 27/08/2018); ou conceder aposentadoria por
tempo de contribuição, após somatório do tempo de contribuição efetiva, do tempo em gozo
de benefício previdenciário e do tempo de serviço rural; ou restabelecer o benefício de
auxílio-doença, cessado em 19/06/2018 (NB 519.604.616-6, DER 22/02/2007). 

3. O Juiz sentenciante, ao avaliar os elementos de prova constantes dos autos, em especial
laudo médico pericial que atestou que o autor possui incapacidade total, devido à fratura de
fêmur direito consolidado, porém, com perda funcional, estando com limitações demasiadas
que o impedem de exercer atividades como agachar, subir e descer escadas, pegar peso
superior a 5 kilos e andar longas distâncias, com possibilidade, no entanto, de ser readaptado
(Evento 20), avaliou as suas condições pessoais/sociais, concluindo que o autor deve ser
aposentado por invalidez:

(...) 
No entanto, a viabilidade da reabilitação profissional não deve ser analisada exclusivamente
sob o ponto de vista clínico e físico. As condições pessoais do segurado, tais como idade,
grau de instrução e histórico de atividades, também são relevantes para efeito de definir a
real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho, conforme enunciado na Súmula nº
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47 da Turma Nacional de Uniformização: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial
para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a
concessão de aposentadoria por invalidez”. 
Em se tratando de pessoa radicada no meio rural, é improvável que consiga, no meio onde
vive, oferta de trabalho nas funções de porteiro ou de caixa. O autor poderia ser reabilitada
para atividades leves, mas é improvável a oferta de vagas no meio rural, e o autor não pode
ser obrigado a migrar da sua região para buscar emprego, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana. Ademais, o autor já tem 61 anos de idade. O
fator etário constitui notório obstáculo para qualquer pessoa ser absorvida no mercado de
trabalho. 
Descarto, na prática, a viabilidade da reabilitação profissional e reconheço o direito à
aposentadoria por invalidez.

4. O INSS, limitou-se a aduzir que o julgamento se deu de forma extra petita e que no laudo
teria sido atestado que o autor poderia ser readaptado, motivos que ensejariam a reforma da
sentença. 

5. A princípio, convém esclarecer que, à luz do Enunciado 22 das Turmas Recursais desta
Seção Judiciária: Não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença
ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os
requisitos para obtenção do benefício concedido. (DIO – Boletim da Justiça Federal,
04/04/06, pág. 48). 

6. Quanto ao mais, o INSS não impugnou especificamente o laudo médico, apenas afirmando
que não teria sido detectada incapacidade total de forma a justificar a concessão do benefício
de aposentadoria por invalidez. Contudo, a TNU tem entendido no que tange à “definitividade
da incapacidade” (impossibilidade de controle da enfermidade e de readaptação do segurado
para o exercício de nova atividade laboral) que esta deve ser analisada não só à luz de
critérios médicos como também do caráter social da Previdência e a realidade econômico-
social do País (TNU - Processo nº 2005.83.00506090-2, rel. juíza Maria Divina Vitória). Para
esta verificação, deve-se adotar como critérios a idade do segurado, assim como o seu grau de
instrução, em conjunto com demais elementos de prova colacionados pelas partes.

7. Nesse mesmo sentido, porém em análise “a contrario sensu”, na TNU, o juiz federal André
Carvalho Monteiro, ao relatar o processo 00207413920094036301, considerou que “quando
negada a incapacidade para o trabalho habitual, forçoso admitir o exame das condições
pessoais e sociais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre a aptidão
laboral calcada na valoração de prova pericial”. Logo, confirmada incapacidade, necessária
a análise dos critérios sociais e pessoais do segurado, o que foi efetivamente feito na
sentença em debate.
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8. Pela interpretação que se faz dos arts. 41 e 48 da Lei 9.099/1995, não é admissível recurso
adesivo no rito dos juizados especiais. A TNU firmou esse entendimento, conforme bem
destacado no voto proferido por esta TR/ES (autos 0000425-27.2008.4.02.5053/01), sendo
inclusive editado o Enunciado 59 do FONAJEF nesse sentido (Não cabe recurso adesivo nos
Juizados Especiais Federais). 

9. Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso adesivo do autor. Conheço o recurso do
INSS, mas, no mérito, nego-lhe provimento. INSS isento de custas. Condeno o INSS ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55,
caput, da Lei 9.099/1995. Deixo de condenar o autor em custas e em honorários, diante da
literalidade do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000697601v2 e do código CRC 42948b2c.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009595-11.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ANTONIO CAMPOS VAUNA (AUTOR)
ADVOGADO: EVERALDO MARTINUZZO DE OLIVEIRA (OAB ES016750)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
o recurso adesivo do autor. Conheço o recurso do INSS, mas, no mérito, nego-lhe
provimento. INSS isento de custas. Condeno o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.
Deixo de condenar o autor em custas e em honorários, diante da literalidade do art. 55, caput,
da Lei 9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740295v2 e do código CRC cc084b43. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002253-12.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CARES FRANCA (AUTOR)

RELATÓRIO

 
1. O INSS interpôs recurso em face da sentença (Evento 6) que julgou procedente o pedido da
parte autora de aposentadoria por idade, com DIB na data do requerimento administrativo.
Alega, em síntese, que na sentença foram reconhecidos todos os recolhimentos ao RGPS
constantes do CNIS da autora como se esta houvesse contribuído sempre como empregada
doméstica, ao passo que as contribuições não computadas na carência pela autarquia disseram
respeito aos recolhimentos feitos em atraso como contribuinte individual, sem comprovação
de exercício de atividade como empregada doméstica. Contrarrazões (Evento 16).

VOTO

2. A sentença considerou como tempo trabalhado como empregada doméstica, todos os
períodos constantes do CNIS da autora, verbis:

(...) 
Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade
desde o requerimento administrativo, em 21/11/2018. 
Os requisitos da aposentadoria por idade são a idade mínima de 60 anos (segurada do sexo
feminino) e o cumprimento de carência. 
A autora, nascida em 23/09/1957, completou 60 anos de idade em 2017. Logo, preencheu o
primeiro requisito. 
Quanto ao segundo requisito, a carência, a autora precisava completar 180 contribuições
mensais. A autora completou a idade mínima para aposentadoria em 2017, quando já havia
cessado a eficácia da norma transitória constante do art. 142 da Lei nº 8.213/91, que previa
uma tabela gradativa para o cálculo da carência.  
O INSS computou, no total, 201 contribuições mensais, incluindo os períodos de vínculos
de empregada doméstica. Contudo, considerou efetivamente apenas 166 para fins de
carência (evento 1_PROCADM5, fl. 39).   
O INSS desconsiderou para fins de carência as competências referentes aos recolhimentos
de contribuição previdenciária de empregada doméstica com pagamentos realizados fora do
prazo. 
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Segundo o art. 30, V, da Lei n° 8.212/91, cabe ao empregador doméstico a obrigação de
arrecadar as contribuições do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-las. O
empregado doméstico não tem obrigação de proceder ao recolhimento e, por isso, não pode
ser prejudicado pela omissão do empregador doméstico. Para ter direito à averbação do
tempo de serviço, o segurado empregado doméstico só precisa comprovar a existência do
vínculo de emprego. Se não houve correspondente recolhimento de contribuições, o INSS
poderá exigi-las do empregador doméstico. 
Além disso, o art. 36 da Lei nº 8.213/91 dispõe que "para o segurado empregado doméstico
que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não
comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de
valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do
recolhimento das contribuições". Esse dispositivo legal confirma a possibilidade de o
segurado empregado doméstico fazer jus ao benefício mesmo sem comprovar o efetivo
recolhimento de contribuições. 
Desse modo, todo o período de vínculo de emprego de empregada doméstica registrado na
CTPS deve ser computado para fins de carência, independentemente da comprovação do
recolhimdaento tempestivo das respectivas contribuições previdenciárias. 
O INSS já considerou que, com o cômputo dos períodos de vínculo de empregada
doméstica, a autora contava com 201 meses de carência.  
Como contava com mais de 180 meses de carência, a autora tem direito à aposentadoria por
idade desde o requerimento administrativo.

3. O INSS esclarece que os períodos não considerados como períodos de carência foram
aqueles em que a autora verteu contribuições não demonstrando exercício de atividades como
empregada doméstica. Segundo o INSS, nesses interregnos, o recolhimento teria se dado fora
do prazo legal, em confronto com o disposto no art. 27, II, da Lei 8.213/1991.

4. O INSS requer o seguinte em sede recursal: "Assim, apesar de a sentença ter fundamentado
o reconhecimento  do tempo de serviço em razão de “O INSS desconsiderou para fins de
carência as competências referentes aos recolhimentos de contribuição previdenciária de
empregada doméstica com pagamentos realizados fora do prazo.”, verifica-se que os
períodos que não foram reconhecidos pelo INSS não foram relativos aos recolhimentos em
atraso como empregado doméstico, e sim recolhimentos como contribuinte individual sem
comprovação de atividade de doméstico. Vejamos: Os períodos abaixo não constam vínculos
como empregado domestico.0011 CARNE 01/12/1999 31/12/1999 24 PER. CONTR. CNIS 12
EM ABERTO0012 CARNE 01/03/2000 30/06/2000 24 PER. CONTR. CNIS 13 EM
ABERTO0013 CARNE 01/10/2000 30/11/2000 24 PER. CONTR. CNIS 14 EM ABERTO0015
CARNE 01/01/2001 31/03/2001 24 PER. CONTR. CNIS 16 EM ABERTO0016 CARNE
01/01/2009 30/11/2009 24 PER. CONTR. CNIS 18 EM ABERTO
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5. Nos períodos mencionados no recurso, quais sejam, 01/12/1999 a 31/12/1999,
01/03/2000 a 30/06/2000, 01/10/2000 a 30/11/2000, 01/01/2001 a 31/03/2001 e de
01/01/2009 a 30/11/2009, ao contrário do que afirma o INSS, a autora contribuiu como
empregada doméstica, conforme se infere do extrato de CNIS (Evento 1 CNIS8) e,
embora os recolhimentos tenham sido feitos fora do prazo, devem ser computados como
tempo de contribuição, conforme supra mencionado.

6. O INSS não recorre dos demais períodos reconhecidos pela sentença, se restringindo a
impugnar os períodos que não foram aceitos quando a autora era empregada doméstica.
O despacho administrativo apontava o seguinte: 

Trata-se de indeferimento de APOSENTADORIA POR IDADE tendo em vista
falta de periodo de carência, com base no Art. 145 a 151 da IN 77/2015 1. Há
exigência de documentação comlementar referente a vínculo(s), não cumprida
até a presente data Os períodos abaixo não constam vínculos como empregado
domestico. 0011 CARNE 01/12/1999 31/12/1999 24 PER. CONTR. CNIS 12
EM ABERTO 0012 CARNE 01/03/2000 30/06/2000 24 PER. CONTR. CNIS
13 EM ABERTO 0013 CARNE 01/10/2000 30/11/2000 24 PER. CONTR.
CNIS 14 EM ABERTO 0015 CARNE 01/01/2001 31/03/2001 24 PER.
CONTR. CNIS 16 EM ABERTO 0016 CARNE 01/01/2009 30/11/2009 24
PER. CONTR. CNIS 18 EM ABERTO Para que pudessem ser convalidados
os períodos citados acima foi solicitado apresentar todas as carteiras de
trabalho o que não foi realizado, sendo analisado com os elementos constantes
no processo. 

2. Todos os recolhimentos como CI/facultativo foram aceitos e somados ao
tempo de contribuição, visto terem atendido aos critérios de filiação,
preceituados no art. 3, § 1, art. 165, § 2 e art. 21, II, todos da IN 77/2015,
EXCETO os recolhimentos listados a seguir: . Os períodos abaixo não constam
vínculos como empregado domestico. 0011 CARNE 01/12/1999 31/12/1999 24
PER. CONTR. CNIS 12 EM ABERTO 0012 CARNE 01/03/2000 30/06/2000 24
PER. CONTR. CNIS 13 EM ABERTO 0013 CARNE 01/10/2000 30/11/2000 24
PER. CONTR. CNIS 14 EM ABERTO 0015 CARNE 01/01/2001 31/03/2001 24
PER. CONTR. CNIS 16 EM ABERTO 0016 CARNE 01/01/2009 30/11/2009 24
PER. CONTR. CNIS 18 EM ABERTO

7. De fato, examinando o seu extrato de CNIS (Evento 1 – PROCADM5 fls.18/31), observa-
se que em muitos períodos a autora contribuiu como contribuinte individual, e não como
empregada doméstica. Quantos aos intervalos em que estava inscrita como empregada
doméstica, está correta a sentença quando afirma ser da responsabilidade do
empregador o recolhimento das contribuições respectivas e, nesse passo,
independentemente de constar sigla IREC-INDEPEND (recolhimentos com indicadores de
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pendências), tal não deve afetar o empregado de forma a prejudica-lo. Não consta no
recurso  qualquer impugnação quanto aos demais períodos, sendo vedada a reanálise de
mérito de ofício, deve a sentença ser integralmente mantida.  

8. Quanto ao pedido subsidiário ( Eventualmente, requer a reforma da  DIB, sendo fixada na
data da perícia (06.12.2018) ou na data da citação do réu, na forma da súmula 576 do STJ.).
Nada a prover, eis que não há perícia nesses autos, sendo o pedido de concessão de
aposentadoria por idade.

7. Como visto, não havendo outras impugnações específicas, capazes de alterar o que
decidido pelo juízo sentenciante, deve o julgado ser integralmente mantido. 

8. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento
para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido da autora, extinguindo o feito na
forma do art. 487, I, do CPC. Registro que devem ser considerados pelo INSS todos os
períodos contidos na tabela de cálculos acima. Réu isento de custas. Sem condenação em
honorários advocatícios, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000662066v20 e do código CRC 48336744. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002253-12.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES CARES FRANCA (AUTOR)
ADVOGADO: LÍVIA HERINGER PEVIDOR DIAS (OAB ES022269)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando a sentença, julgar
improcedente o pedido da autora, extinguindo o feito na forma do art. 487, I, do CPC.
Registro que devem ser considerados pelo INSS todos os períodos contidos na tabela de
cálculos acima. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, na forma
do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739787v2 e do código CRC bf0a505c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:0 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002028-86.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA SALVADOR (AUTOR)
ADVOGADO: RENATO CAMATA PEREIRA (OAB ES017056)

RELATÓRIO

1. A Ré interpôs recurso contra sentença que julgou procedente o pedido,
condenando o INSS a conceder o benefício aposentadoria por idade à autora. Alega, em
síntese, que o período em que a parte autora recebeu o benefício auxílio-doença não pode ser
computado para fins de carência, uma vez que não há contribuição. Subsidiariamente, afirma
que as astreintes não devem ser banalizadas como instrumentos essenciais à determinação
judicial. Requer a exclusão da multa fixada em sentença, no valor de R$500,000 por dia, no
caso de descumprimento da antecipação de tutela ou sua redução para o montante de R$50,00
por dia, limitado a R$1.000,00. Por fim, requer que o prazo para cumprimento seja fixado em
45 dias, conforme estabelece a Lei n. 8.213/91. Contrarrazões apresentadas (evento 23).

VOTO

2. O tempo em que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença deve colaborar para obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja
intercalação de contribuições, consoante se infere da inteligência do art. 55, II, da Lei
8.213/1991.

3. Nesse mesmo sentido, o Enunciado 73 da TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS estabeleceu da seguinte
forma: O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social. (Data do Julgamento 08/03/2013 Data da Publicação
DOU 13/03/2013 PG. 0064)

4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

É cediço que o benefício de aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº
8.213/91, será devido ao segurado que, “cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.
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Assim, no caso dos autos, o requisito etário foi cumprido. A parte autora nasceu em
20/02/1959, ou seja, na data do requerimento administrativo em 10/10/2019 a autora contava
com mais de 60 (sessenta) anos de idade. Quanto ao outro requisito a ser devidamente
comprovado, qual seja, a carência mínima exigida, restando comprovado que a requerente
implementou o requisito etário em 2019, conforme a tabela progressiva do artigo 142 da Lei nº
8.213/91, a carência mínima para a concessão do benefício de aposentadoria por idade
corresponde a 180 contribuições.

Antes de adentrar no caso específico dos autos, entendo pertinente consignar algumas
premissas inerentes ao entendimento firmado por este Juízo:

I) as contribuições vertidas em razão de atividades concomitantes deverão ser observadas,
consoante o disposto no artigo 32, da Lei nº 8.213/91, somente para fins de apuração do
salário-de-benefício, não podendo ser computadas em dobro para efeito de carência.

II) os períodos correspondentes aos contratos de trabalho anotados na CTPS da parte autora
devem ser considerados, ainda que não constem do CNIS, uma vez que não apontada qualquer
irregularidade ou mesmo indício de falsidade de tais anotações. A propósito, eis a inteligência
da súmula 75 da TNU: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à
qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção
relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS)”.

III) conforme pacífica jurisprudência, com fulcro no artigo 30, I, a, da Lei nº 8.212/91, o
empregado não pode ser penalizado pela negligência do empregador ao deixar de recolher as
pertinentes contribuições para o RGPS, cabendo à autarquia previdenciária buscar os meios
legais necessários para satisfação do que entende ser devido.

IV) consoante pacífica jurisprudência, a título de exemplo a Súmula nº 340 do C. STJ, para
fins previdenciários, deve-se observar a lei de regência na época do fato (Tempus Regit
Actum);

V) os períodos em que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade devem ser
computados para efeito de carência quando intercalados com períodos contributivos, nos
termos dos artigos 29, § 5º, e 55, II, da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO
PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM
PERÍODO DE EFETIVO TRABALHO. PRECEDENTES.

1. Ação civil pública que tem como objetivo obrigar o INSS a computar, como período de
carência, o tempo em que os segurados estão no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez).

2. É possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos.
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3. Se o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por incapacidade é
excepcionalmente considerado como tempo ficto de contribuição, não se justifica interpretar a
norma de maneira distinta para fins de carência, desde que intercalado com atividade
laborativa.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1271928/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014)

Pois bem, verifica-se que, na data do requerimento administrativo a requerente possuía, para
fins de carência, 178 (cento e setenta e oito) meses de carência (Evento1, PROCADM3,
fls.29/31).

A autora esteve e gozo de benefício de auxílio doença no período de 10/03/2013 a 18/10/2013,
que deve ser computado para efeito de carência já que intercalado por períodos contributivos.

Assim, somado o tempo em benefício ao tempo já reconhecido pelo INSS, a demandante
alcança período de carência superior ao necessário à concessão do benefício pleiteado.

Destarte, no caso vertente, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade por ter
completado a idade mínima e o período de carência superior a 180 (cento e oitenta) meses, na
forma do art. 48 c/c art. 142, ambos da Lei nº 8.213/1991.

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de
cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade
do direito, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, que é imanente ao
caráter alimentar da prestação, voltada para a subsistência do segurado.

Diante disso, defiro, de ofício, a tutela provisória de urgência, para que o INSS proceda à
implantação do benefício em favor da parte autora.

5. Não se discutiu o fato de a parte autora haver ou não recolhido contribuições
previdenciárias ao RGPS intercaladas com o benefício de auxílio doença, fato esse que se
encontra, inclusive, devidamente comprovado através do extrato de fl. 11 (evento 9, OUT2,
fl. 18), uma vez que a o vínculo empregatício recolheu contribuições como contribuinte
individual entre 01/12/2009 e 31/08/2019. O que se controverteu foi a possibilidade de o
benefício em questão poder ser computado para fins de carência do benefício de
aposentadoria por idade, o que, como visto, é aceito pela lei e pela jurisprudência.

6. Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto
integrante desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judicias pela
Autarquia Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi
necessária a reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada
pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta
esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário,
pelo que poderia até mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de
descumprimento, como feito naquele julgado. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator

Data da Sessão: 05/08/2020
Pauta: 318



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 192/264

5002028-86.2020.4.02.5002 500000702356 .V3 JES10842© JES7060

7. No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto,
normalmente o cumprimento se deu ou se dá dentro de um prazo aceitável, a mesma se
tornou até mesmo inócua, sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria
desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo
para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

8. Contudo, fixado o valor diário em R$100,00, sendo ele razoável, não existe
motivo para limitar o valor total a R$1.000,00, bastando que a Autarquia Previdenciária
cumpra o comando judicial dentro do prazo estipulado.

9. Noutro ponto, o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer
determinada (30 dias), além de razoável, como dito, é praxe nesta Justiça Federal, devendo
ser fixado em dias úteis. Cumpre apontar que, na ausência de manifestação do juízo,
presume-se que o prazo será contado em dias úteis, que, aliás, é o modo como o sistema
calcula, em regra, os prazos perante esta seção judiciária.

10. Por estes fundamentos, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS,
E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como que a contagem se dê em dias
úteis (30 dias úteis). Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000702356v3 e do código CRC f79940f7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002028-86.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA HELENA SALVADOR (AUTOR)
ADVOGADO: RENATO CAMATA PEREIRA (OAB ES017056)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente
para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença em razão
de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela, bem como que a
contagem se dê em dias úteis (30 dias úteis). Custas ex lege. Sem condenação em verba
honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739823v2 e do código CRC e121bf49. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003521-26.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GUIMARAES COLOMBEKI (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que
julgou improcedente seu pedido. Alega, em síntese, que fez a inscrição no CadÚnico,
comprovando requisito de baixa renda, devendo ser levado em conta o extrato do CNIS, que
revela que ela não possuía renda no período em que recolheu as contribuições na qualidade de
segurada facultativa.

VOTO

2. No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido da autora, uma
vez que as atualizações no CadÚnico somente teriam sido realizadas em 2003 e 2019, pelo
que as contribuições recolhidas entre 01/09/2011 e 30/06/2019 não poderiam ser computadas.
A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença recorrida:

O benefício pretendido pela parte autora encontra fundamento no art. 48 da Lei nº 8.213/91.

A obtenção dessa aposentadoria depende da comprovação de ter a parte autora atingido a
idade legalmente prevista para o benefício, sessenta e cinco (65) anos para os homens e
sessenta (60) anos para as mulheres, bem como o recolhimento das contribuições
previdenciárias em número equivalente ao período de carência.

É de se destacar que o período de carência pode sofrer variações, de acordo com a tabela do
art. 142 da Lei nº 8.213/91, para os segurados já inscritos na Previdência Social antes da
publicação desta Lei.

No caso em análise, o requisito etário é inconteste. A autora atingiu a idade de 60 (sessenta)
anos em 28/07/2019, devendo, assim, cumprir a carência de 180 contribuições mensais.

Importante frisar, ainda, que desde 2003 a perda da qualidade de segurado tornou-se
irrelevante para a outorga da aposentadoria por idade (art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.666/03).

Quanto às contribuições mensais, a parte autora alega possuir mais de 180 contribuições,
fazendo jus à concessão do benefício previdenciário, se contrapondo à decisão administrativa
do INSS que reconheceu 100 (cem) contribuições (evento 6 – PROCADM1 – Fls. 40).
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Conforme denota-se nos autos e no procedimento administrativo da autarquia, foram
reconhecidas contribuições previdenciária dos seguintes períodos: 20/08/1984 a 01/03/1989,
01/08/1989 a 04/12/1991, 23/11/2011 a 10/01/2012, 01/05/2008 a 31/03/2009 e 01/05/2011 a
31/08/2011 (conforme evento 6 – PROCADM1 – Fls. 39).

Diante disto, a parte autora alega que encontra-se em equivoco a decisão da autarquia,
argumentando que realizou diversas contribuições, porém como filiada facultativa.

Ocorre que ao compulsar os autos verifica-se que no documento juntado pelo INSS no evento
1 - COMP4 e COMP6 que as atualizações no CADÚNICO foram realizadas em 115/07/2003 e
depois em 14/11/2019, ou seja, as contribuições como facultativo de 01/09/2011 a 30/06/2019
não foram validadas devido ao cadastro do CadÚnico ter expirado.

Assim, as contribuições realizadas nos referidos meses não podem ser computadas como
tempo de contribuição. Sobre o tema, está assentada a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização (TEMA 181 CJF):

A prévia inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -
CadÚnico é requisito essencial para validação das contribuições previdenciárias vertidas na
alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada
pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas
anteriormente.

             Apesar do referido julgado não se manifestar quanto a necessidade de atualização do
Cadastro Único para Programas Sociais, para concessão do benefício em comento, os
Tribunais Superiores já exteriorizaram a ilegalidade da concessão do benefício quando as
contribuições são realizadas em desacordo com os requisitos legalmente previstos, corrente
esta na qual me filio. Vejamos:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO INSS NÃO CONHECIDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. APOSENTADORIA POR
IDADE. REQUISITO ETÁRIO ATINGIDO EM 2016. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADA FACULTATIVA BAIXA RENDA. CADÚNICO
DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO
CUMPRIDO. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. - Para a concessão do
benefício previdenciário, é necessário verificar se a autora preenche os requisitos legais
estabelecidos, a saber: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima; b) período de
carência, segundo os artigos 25, II e 142 da LBPS; c) filiação, que no caso de aposentadoria
por idade urbana é dispensada no momento do atingimento da idade ou requerimento. - A
parte autora cumpriu o requisito etário, em 2016. Dessa forma, atende ao requisito da idade
de 60 (sessenta) anos, previsto no artigo 48, caput, da Lei nº 8.213/91. - O artigo 3º, § 1º, da
Lei nº 10.666/2003 dispensou a qualidade de segurado para a concessão da aposentadoria por
idade. Antes mesmo da vigência dessa norma, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já
havia firmado o entendimento de que o alcance da idade depois da perda da qual idade de
segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência prevista em lei
((ED em REsp n. 175.265/SP; Rel. Min. Fernando Gonçalves; j. 23/8/2000; v.u.; REsp n.
328.756/PR, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6ª Turma, DJ 9/12/2002, p. 398). - No caso deste
caderno processual, consta que a autora efetuou contribuições na condição de baixa renda
(competência de 1º/12/2013 a 30/9/2014), sendo feitas no percentual de 5% (cinco por cento)
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sobre o valor do salário mínimo, cujas contribuições deveriam ser convalidadas pelo INSS e
migrarem para o CNIS, o que não se verificou no presente feito. - Dessa forma, a autora
quando efetuou tais recolhimentos, não tinha cadastro no CadÚnico, conforme prevê o art.
7º do Decreto 6135/2007, segundo o qual as informações constantes em tal cadastro terão
validade de 2 (dois) anos, devendo assim ter complementado o percentual dos recolhimentos
no período em que não foi validado. - SENDO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO QUE AS
INFORMAÇÕES DEVEM SER ATUALIZADAS E REVALIDADAS NO PERÍODO DE
DOIS ANOS, E NÃO TENHO A AUTORA COMPROVADO QUE REALIZOU ESSA
ATUALIZAÇÃO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC) É DE SE
CONCLUIR QUE ELA REALIZOU AS CONTRIBUIÇÕES EM DESACORDO COM OS
REQUISITOS LEGALMENTE PREVISTOS (INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO
PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL - CADÚNICO), CONFORME
BEM PONDERADO PELO INSS EM CONTESTAÇÃO, O QUE IMPEDE SEJA
CONSIDERADA SEGURADA DE BAIXA RENDA NO PERÍODO REQUERIDO E,
CONSEQUENTEMENTE, QUE SUAS CONTRIBUIÇÕES SEJAM VALIDADAS E
COMPUTADAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR
IDADE. - CONSEQUENTEMENTE, A PARTE AUTORA NÃO CONTA COM O NÚMERO
MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FINS DE CARÊNCIA NA DER, O QUE TORNA
ILEGAL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - É mantida a condenação da parte autora a
pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios
do artigo 85, §§ 1º e 11, do Novo CPC. Porém, fica suspensa a exigibilidade, na forma do
artigo 98, § 3º, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita. - Apelação
desprovida. (ApCiv 5072331-16.2018.4.03.9999, Juiz Federal Convocado RODRIGO
ZACHARIAS, TRF3 - 9ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/07/2019) (grifo nosso).

Assim, entendo que o cálculo realizado pelo INSS em sede administrativa está correto, uma
vez que a autora não fez a atualização correta do cadastro do CadÚnico.

A autora faz um requerimento de dano moral, porém, conforme a fundamentação da sentença,
não restou demonstrado nenhum ato ilícito cometido pela autarquia federal ao indeferir o
benefício e, sendo assim, ausente um dos elementos para a caracterização da responsabilidade
civil, a pretensão indenizatória não merece prosperar.

 

3. Verifica-se que a TNU já se manifestou sobre a necessidade de inscrição
prévia no CadÚnico como indispensável à validade das contribuições pagas na qualidade de
contribuinte de baixa renda, conforme definido no tema 181: A prévia inscrição no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para
validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º, inciso
II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e os efeitos
dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente.

4. Ainda, importante pontuar que a TNU também decidiu que, na mesma linha,
é necessário que a parte atualize seu cadastro dentro do prazo de validade do mesmo,
qual seja, dentro de 02 anos, para que as contribuições continuem sendo válidas. Nesse
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sentido:

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte, com fulcro no artigo 14,
§2º, da Lei 10.259/01, em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal de Minas
Gerais, que deu provimento ao recurso do INSS, sob o fundamento de que as
contribuições recolhidas como baixa renda pela falecida não foram
validadas/atualizadas, conforme disposto no Decreto n. 6.1.35/2007. Nas razões de
recurso, a parte recorrente alega que a decisão da 3ª Turma Recursal de Minas Gerais
diverge das Turmas Recursais de Santa Catarina, uma vez que a decisão proveniente da
3ª TRMG sustenta que é imprescindível a atualização e revalidação do CadÚnico a
cada 02 (dois) anos para que o segurado facultativo seja considerado como de baixa
renda, nos termos do Decreto n. 6.135/2007, enquanto que a TRSC entende que a falta
de atualização ou revalidação não constitui óbice, por si só, para o cômputo das
contribuições vertidas pelo segurado facultativo sem renda própria, admitindo-se a
demonstração em juízo que a renda familiar manteve-se inferior a 02 (dois) salários
mínimo no interregno das contribuições. Junta também precedentes das TR´s do
Paraná. Por fim, requer seja reconhecida a divergência e provido o recurso. Intimada, a
parte adversa não apresentou contrarrazões. O incidente foi admitido na origem e pela
Presidência desta TNU. Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação.
Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente. Inicialmente, consigne-se que o
recurso foi tempestivamente interposto. O objeto do presente incidente reside no pedido
de uniformização sobre a imprescindibilidade da validação/atualização das
contribuições feitas como segurado facultativo baixa renda após a inscrição no
CadÚnico. Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão
impugnado decidiu a questão submetida à uniformização no seguinte modo: PENSÃO
POR MORTE. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES COMO SEGURADA
FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. NÃO VALIDAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS.
CADÚNICO. CADASTRO SEM ATUALIZAÇÃO HÁ MAIS DE 2 ANOS. ART. 7, DO
DECRETO Nº 6.135/2007. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE
SEGURADA NA DATA DO ÓBITO. RECURSO DO INSS PROVIDO. 1. Trata-se de
recurso do INSS contra sentença de procedência do pedido de pensão por morte de
IVANIR DO CARMO MORAIS DOS SANTOS, falecida em 23/12/2014 (fl. 19). 2. O
INSS alega que a falecida não detinha a qualidade de segurada na data do óbito, uma
vez que as contribuições por ela efetuadas, na condição de facultativa de baixa renda,
não foram validadas, por terem sido realizadas após o prazo de validade de dois anos
previsto no art. 7º, do Decreto nº 6.135/07. 3. Voto pelo provimento do recurso do INSS.
4. A sentença foi de procedência, fundamentada nos seguintes termos: "Logo, o desate
da lide cinge-se à comprovação de que a falecida mantinha a qualidade de segurada no
momento da morte. Isso porque a requerida negou o benefício administrativamente sob
o argumento de que as contribuições da falecida ao RGPS, na qualidade de segurada
facultativa, foram feitas de forma irregular, já que essa deixou de atualizar o CadÚnico
por período superior a 02 (dois) anos. Contudo, aos benefícios previdenciários
concedidos pelo INSS não se aplica a regra do Decreto 6.135/2007, que tem por escopo
regulamentar a concessão de benefícios assistenciais do Governo Federal. (...) Assim,
verifico que restou devidamente comprovada a qualidade de segurada da Previdência
da instituidora da pensão, tendo se equivocado a autarquia ré ao não reconhecer as
contribuições efetivadas e ao indeferir administrativamente o benefício de pensão por
morte pleiteado". 5. O juiz sentenciante entendeu que a exigência de atualização do
cadastro no CadÚnico a cada dois anos, prevista no art. 7º, do Decreto nº 6.135/2007,
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não se aplicaria aos benefícios previdenciários, e que, portanto, não configuraria óbice
à concessão do benefício de pensão por morte ao autor, vez que a Sra. Ivanir, falecida
em 23/12/2014, contribuiu regularmente ao RGPS, na condição de segurada facultativa
de baixa renda (Cód. Pgto 1929), pelo período de 06/2013 a 11/2013. 6. Ocorre que, o
§4º, da Lei nº 8.213/91, faz menção expressa à necessidade de inscrição no CadÚnico
para que o segurado facultativo seja considerado como de baixa renda e o Decreto nº
6.135/07, que dispõe sobre o CadÚnico, aponta, no art. 7º, que a validade dessa
inscrição dar-se-á por dois anos, salvo atualização ou revalidação do cadastro
(hipóteses que não restaram demonstradas no presente caso). Assim, percebe-se que a
validade da inscrição no CadÚnico depende da atualização a cada dois anos, nos
termos da regulamentação própria. Dessa forma, só haverá preenchimento do requisito
legal - estar inscrito no CadÚnico - se for observada a legislação específica, no caso,
ou seja, o Decreto nº 6.135/07. 7. Dessa forma, seria imprescindível à pretensa
instituidora a atualização dos seus dados cadastrais, conforme previsto na lei e no
regulamento, notadamente pelo fato de a manutenção da inscrição depender da
comprovação de a segurada efetivamente manter determinado status e auferir renda de
até dois salários mínimos. Portanto, na data do óbito (23/12/2014), a pretensa
instituidora do benefício já não mais ostentava a qualidade de segurada do RGPS. 8.
Recurso do INSS provido para julgar improcedente o pedido inicial. Revogada a
antecipação de tutela e autorizada a cessação imediata do benefício. 9. INSS isento de
custas. Honorários advocatícios incabíveis na espécie. A C Ó R D Ã O Decide a Turma
dar provimento ao recurso do INSS, nos termos do voto do Relator. Terceira Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais. Todavia, a fase de
conhecimento do recurso não pode ser ultrapassada pelas razões a seguir. Quanto à
matéria objeto do incidente de uniformização em relação à qual foram apresentados
paradigmas, é forçoso reconhecer que o acórdão recorrido está em consonância com a
tese fixada por esta Turma Nacional. No tocante a prévia inscrição no CadÚnico e
validade das contribuições recolhidas como segurado baixa renda, a TNU firmou tese
no Tema 181 nos seguintes termos: A prévia inscrição no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico é requisito essencial para
validação das contribuições previdenciárias vertidas na alíquota de 5% (art. 21, § 2º,
inciso II, alínea "b" e § 4º, da Lei 8.212/1991 - redação dada pela Lei n. 12.470/2011), e
os efeitos dessa inscrição não alcançam as contribuições feitas anteriormente. No que
concerne a necessidade de atualização da inscrição do CadÚnico, tal questão também
já foi enfrentada pela Turma Nacional de Uniformização em recente julgamento
(PEDILEF 05178736-52.2016.4.05.8100). Na oportunidade, este Colegiado sedimentou
entendimento no seguinte sentido de que tanto a prévia inscrição no CadÚnico como
manutenção da atualização desse cadastro  são requisitos essenciais para validação das
contribuições previdenciárias vertidas na alíquota reduzida (baixa renda). Confira-se
teor da ementa: INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO de jurisprudência.
pREVIDENCIÁRIO. SEGURADO FACULTATIVO DE BAIXA RENDA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA VALIDAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
VERTIDAS COM REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO
DAS INFORMAÇÕES DAS NO CADÚNICO. EXIGÊNCIA SUBSUMIDA AO
DECIDIDO PELA TNU NO JULGAMENTO DO TEMA 181 DOS RECURSOS
REPRESENTATIVOs DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS NA PENDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO. VALIDADE DAS
INFORMAÇÕES NO CADÚNICO, ESTIPULADA EM 2 ANOS POR DECRETO
QUE, NO PONTO, NÃO EXCEDE SUA FINALIDADE REGULAMENTADORA DA
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LEI, MAS APENAS EXPLICITA UMA CAUTELA NELA PREVISTA
IMPLICITAMENTE. INCIDENTE DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. Desse
modo, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada
por esta Turma Nacional é caso, portanto, de aplicação da questão de ordem 13 (Não
cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido). Nessas condições, resta inviabilizado o conhecimento do
incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO. Intimem-se. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
(Turma) 0004583-63.2015.4.01.3807, ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.)

5. Dessa forma, conforme pontuado pela sentença, não é possível considerar as
contribuições recolhidas na qualidade de baixa renda contados dois anos da inscrição (feita
em 2003) e antes da atualização (que somente ocorreu em 2019). Esse foi o entendimento
que prevaleceu também no âmbito dessa Turma Recursal. Portanto, revejo
posicionamento anterior para acompanhar entendimento da TNU. 

6. Entendo que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

7. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (Lei n°13.105/2015), em
razão da gratuidade de justiça deferida.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000703492v3 e do código CRC 107126a8.
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Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003521-26.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA PENHA GUIMARAES COLOMBEKI (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente
vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(Lei n°13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739850v2 e do código CRC a4ac6f93. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012387-69.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZAILDE DE JESUS SILVA SENA (AUTOR)
ADVOGADO: EDILAMARA RANGEL GOMES (OAB ES009916)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 38 complementado pelo
Evento 52) que julgou procedente o pedido da parte autora, para condena-lo à averbação dos
períodos de 01/08/1997 a 31/12/1999, 03/01/2000 a 31/12/2000, 01/10/2011 a 31/12/2011 e
01/06/2018 a 31/08/2018 como tempo de contribuição e carência, bem como a conceder à
autora o benefício de aposentadoria por idade. Argumenta, em síntese, que as anotações
exaradas na CTPS não têm caráter absoluto e que é partir do CNIS que se efetuam os cálculos
dos valores dos benefícios. Contrarrazões (Evento 64). 

VOTO

2. A sentença foi fundamentada da seguinte forma:

(...) 
A autora, nascida em 08/02/1957, já havia completado 60 anos de idade antes a data do
requerimento administrativo. Logo, preencheu o primeiro requisito. 
O INSS reconheceu apenas 135 contribuições para fins de carência (evento 15): 
(omissis) 
O tempo de contribuição averbado pelo INSS corresponde aos vínculos empregatícios
registrados  na  CTPS (evento 1, CTPS6). 
O INSS não reconheceu os períodos em que a autora teria trabalhado na Prefeitura de
Viana.  
A autora exerceu a atividade de auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Saúde
de Viana. Foi contratada com vínculo não efetivo no período de 1º/8/1997 a 31/12/1999
(Evento 4, CONT3). Eis a cópia da ficha funcional: 
(omissis) 
A autora manteve outro vínculo empregatício com a Prefeitura de Viana. Exerceu a atividade
de auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Saúde de Viana. Foi contratada
com vínculo não efetivo no período de 3/1/2000 a 31/12/2000. Eis a cópia da ficha funcional
(Evento 4, CONT3): 
(omissis) 
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Para ambos os períodos a autora exibiu fichas financeiras que acusam o desconto de
contribuição para o INSS sobre a remuneração mensal (Evento 4, CONT3, fls. 8 a 10). 
No curso da demanda, a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de
Viana confirmou que a autora foi servidora nos períodos de 01/08/1997 a 31/12/1999 e de
03/01/2000 a 31/12/2000 (eventos 22 e 28). 
O INSS alegou que os documentos demonstrariam que "a autora teria laborado somente
durante 4 meses entre 1999 e 2000" (evento 35). Não assiste razão ao réu. As fichas
financeiras exibidas pela prefeitura demonstram o exercício do cargo em todo o período de
01/08/1997 a 31/12/1999 e de 03/01/2000 a 31/12/2000 (evento 22_RESPOSTA2).  
O INSS computou as contribuições vinculadas ao NIT 1.305.996.029-0 (evento 4, CONT2). A
Prefeitura de Viana atrelou as contribuições da autora ao PASEP 1.707.374.558-2 (evento 4,
CONT3). O CNIS não registra nenhuma contribuição previdenciária vinculada ao NIT
1.707.374.558-2  (evento 18). 
A soma dos períodos trabalhados na Prefeitura de Viana totalizou 3 anos, 4 meses e 28 dias,
ou seja, 40 contribuições.  
O período reconhecido pelo INSS, proveniente dos vínculos anotados na CTPS, totalizou 135
contribuições. Com o reconhecimento dos períodos trabalhados na Prefeitura de Viana, a
autora completou 175 contribuições mensais, insuficientes para completar a carência.  
Na petição inicial, a autora também requereu: (omissis) 
A autora pressupõe que a conversão de tempo especial em comum aumentaria o tempo de
carência. 
O tempo de serviço especial pode ser convertido em tempo comum mediante aplicação do
fator de conversão 1,40 para homens e 1,20 para mulheres. Isso aumenta o tempo de serviço,
mas não modifica o número de contribuições para fins de carência. O que é passível de
conversão é o tempo de serviço (e não o número de contribuições). Por isso, a conversão de
tempo especial em comum não tem nenhuma influência no cálculo do tempo de carência para
concessão da aposentadoria por idade. 
Por exemplo: Um homem que trabalhou durante 1 ano em atividade especial pode converter
esse tempo especial em comum. Para tanto, aplica-se sobre o tempo de serviço o fator de
multiplicação 1,40. Assim, ele terá acumulado um total equivalente a 1 ano, 4 meses e 24 dias
de tempo comum. Por outro lado, durante o ano em que exerceu atividade especial, ele
recolheu doze contribuições mensais. E esse número de contribuições não sofre qualquer
influência da conversão de tempo especial em comum, por falta de previsão legal. 
Antes da conversão o segurado tem: 
1 ano de tempo especial  e 12 contribuições 
Após a conversão, o segurado tem: 
1 ano, 4 meses e 24 dias de tempo comum e 12 contribuições 
A jurisprudência dominante recusa a possibilidade de a conversão de tempo especial em
comum influenciar no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por idade: 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE ESPECIAL.
CONVERSÃO EM COMUM. UTILIZAÇÃO DO TEMPO CONVERTIDO PARA
MAJORAÇÃO DO COEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aposentadoria por idade será
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devida ao segurado que completar a idade mínima e também o período de carência. 2. A
conversão do tempo de serviço especial em comum só é possível na aposentadoria por tempo
de contribuição, em que é permitida a contagem de tempo fictício. 3. Inteligência do artigo 50
da Lei n. 8.213, o qual exige o preenchimento de grupos de doze contribuições para fins de
majoração do coeficiente da aposentadoria, o que não ocorre quando se converte tempo
especial em comum. 4.  Incidente conhecido e improvido.” (TNU, PEDILEF 0505570-
41.2006.4.05.8400, Rel. Antonio Schenkel, DOU 13/04/2012) 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. MAJORAÇÃO DA RMI.
ATIVIDADE LABORAL. ANOTAÇÃO EM CTPS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR PROFISSÃO. REVISÃO. SALÁRIO-DE-
BENEFÍCIO. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. ART. 3º, § 2º DA LEI 9.876/99. (...) Uma vez
exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação que a ampara, o
segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo decorrente da sua
conversão em comum. Tal acréscimo, porém, não é hábil à majoração da renda mensal de
aposentadoria por idade, porquanto se trata de "tempo ficto".” (TRF 4ª Região, APELREEX
2007.70.01.004859-2, D.E. 17/03/2010) 
“Para a obtenção do coeficiente incidente sobre o salário de contribuição utilizado para
cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por idade (art. 50 da Lei n.º 8.213/91) só
podem ser computadas as contribuições vertidas à Previdência Social, não havendo
autorização legal para o cômputo de tempo ficto resultante da conversão de atividade
especial em comum (Precedentes das Turmas Previdenciárias deste Tribunal)” (TRF 4ª
Região, REOAC 0014017-48.2012.4.04.9999, D.E. 30/01/2013) 
“Na apuração da renda mensal de aposentadoria por idade, é irrelevante a conversão de
tempo de serviço especial, que não altera os grupos de doze contribuições considerados no
coeficiente de cálculo do benefício.” (TRF 3ª Região, APELREEX 1090510, e-DJF3
11/10/2012) 
“A dedução do pleito em juízo de majoração do coeficiente de cálculo da aposentadoria por
idade, mediante o reconhecimento do labor especial, com a respectiva conversão em tempo
comum, não é albergada por lei, implicando a impossibilidade jurídica do pedido, que
conduz à extinção do feito sem julgamento do mérito.” (TRF 4ª Região, APELREEX
2008.71.00.033123-8, D.E. 15/03/2010) 
“O acréscimo decorrente da conversão do tempo de serviço especial para comum não pode
ser computado para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana, uma vez que tal
benefício privilegia as contribuições vertidas pelo segurado em detrimento do tempo de
atividade, a teor do art. 50 da Lei n. 8.213/91.” (TRF 4ª Região, APELREEX 2008.
70.09.001931-4, D.E. 15/03/2010) 
Por conseguinte, não cabia mesmo ao INSS analisar a possibilidade de enquadramento de
atividade especial no processo administrativo, porque isso não implicaria modificação no
tempo de carência apurado. 
Desse modo, ainda que fosse reconhecido tempo de serviço especial, a autora continuaria
contando com o mesmo tempo de carência expresso em contribuições mensais apurado pelo
INSS no processo administrativo.
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3. Em decisão proferida em sede de embargos, a sentença foi parcialmente reformada, nos
seguintes termos:

(...) 
A autora interpôs embargos de declaração arguindo omissão da sentença em relação "ao fato
do período laborado na Empresa Forte Breda Administração de Serviços Ltda, estar anotado
na CTPS entre o lapso temporal de 02/08/2010 a 31/12/2011 (evento nº. 1 – CTPS 06) e no
CNIS do INSS o período está compreendido de 02/08/2010 a 30/09/2011, o que acarreta na
diminuição de 03 meses a segurada. Urge salientar que foram realizados mais 03
Contribuições como Contribuinte Individual na alíquota de 20% ao INSS, relativos aos
períodos de I) 06/2018 – Pagamento: 11/07/2018 – Valor de R$ 190,80; II) 07/2018 –
Pagamento: 13/08/2018 - Valor de R$ 190,80 e III) 08/2018 – Pagamento: 11/09/2018 –
Valor de 190,80; conforme os comprovantes de pagamentos (Evento nº. 01 - GPS09) e o CNIS
(Evento nº. 10 – CNIS02). Nesse diapasão, ratificadas às 175 contribuições já contabilizadas
pelo Douto Juízo, acrescidas das 03 contribuições relativas ao vínculo da segurada com a
Empresa Forte Breda Administração de Serviços Ltda, anotadas na CTPS (presunção de
veracidade) e das 03 contribuições (06/07/08/2018) como Contribuinte Individual na alíquota
de 20%, acarretariam em 181 contribuições / carência, tendo assim a senhora Zailde de
Jesus Silva Sena atendido a todos os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Idade
Urbana" (evento 44, fl. 4). 
Esses períodos de tempo de contribuição realmente foram relatados na petição inicial, mas
não foram analisados na sentença. Reconheço a omissão e passo a supri-la. 
Período de 02/08/2010 a 31/12/2011 
Consta na CTPS da autora anotação de vínculo de emprego com a empresa Forte Breda
Adm. de Serviços Ltda., com admissão em 02/08/2010 e rescisão em 31/12/2011 (evento
1_CTPS6, fl. 2). 
No processo administrativo, contudo, o INSS computou apenas o período de 02/08/2010 a
30/09/2011 (evento 15), porque o CNIS, apesar de não registrar a data de rescisão do
contrato de trabalho, não informa remuneração posterior a 09/2011 (evento 4_CONT2, fl. 3). 
A ausência de registro de recolhimento de contribuições não impede a comprovação do
prolongamento do vínculo de emprego por outros meios de prova. 
A falta de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode prejudicar a autora, uma
vez que o segurado empregado não tem responsabilidade pelo recolhimento, mas sim o
empregador. Por isso, o reconhecimento de tempo de contribuição de segurado empregado só
depende da comprovação da existência do vínculo de emprego. 
Destaco que o CNIS não registrou a data da rescisão contratual: o campo “data fim” está em
branco. 
O fato de a empresa empregadora ter parado de recolher as contribuições do segurado
empregado não comprova que o contrato de trabalho tenha sido rescindido. Enquanto não de
opera a rescisão contratual, presume-se que o empregado tenha continuado a trabalhar e a
auferir salário. 
As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
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princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a
fraude recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris
tantum. O INSS não alegou, nem no processo administrativo nem na contestação, nenhum
fato que possa comprometer essa presunção de veracidade. 
Reconheço o direito à averbação do tempo de contribuição e carência referente ao período de
01/10/2011 a 31/12/2011. 
Períodos de 01/06/2018 a 31/08/2018 
O CNIS registra recolhimentos de contribuição previdenciária na condição de contribuinte
individual referentes às competências de 06/2018, 07/2018 e 08/2018. Os recolhimentos
foram realizados dentro do prazo e com base na alíquota de 20% sobre o salário mínimo
vigente (evento 4_CONT2, fl. 8). 
Esses recolhimentos, contudo, são posteriores ao requerimento administrativo formulado em
02/08/2017 e posteriores, inclusive, à conclusão do processo administrativo, em 24/03/2018
(evento 1_INFBEN10). 
Por outro lado, a autora formulou na petição inicial pedido subsidiário de concessão da
aposentadoria por idade mediante reafirmação da DER (evento 1_INIC1, fl. 9, item "h"). 
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é possível
requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das contribuições
vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado houver
implementado os requisitos do benefício requerido (Tema 995): 
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA
DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.  
1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade
judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever
do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha
um liame com a causa de pedir. 
2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a
causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para
alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. 
3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do
presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito
processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato
superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do
adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário. 
4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação
da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os
requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o
ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos
termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir. 
5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o
INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. 
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6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a
reafirmação da DER. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. 
(REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/10/2019, DJe 02/12/2019) 
Desse modo, é possível o cômputo dos recolhimentos posteriores ao requerimento
administrativo para análise do direito à concessão da aposentadoria na presente demanda.  
Direito à aposentadoria por idade 
O cômputo dos períodos de 01/10/2011 a 31/12/2011 e de 01/06/2018 a 31/08/2018
representa um acréscimo de 6 meses de carência.  
Somados aos 175 meses computados na sentença, a autora completou 181 meses de carência. 
Para que a reafirmação da DER seja aplicada, é necessário que o requerente manifeste
concordância expressa. Na reafirmação da DER, é como se o requerente estivesse
formulando um novo requerimento administrativo de aposentadoria aproveitando um
processo administrativo previamente instaurado. 
A falta de novo requerimento administrativo ou de nova petição dentro do processo
administrativo anterior é suprida pela citação do INSS no processo judicial. Arbitro a DIB
em 15/10/2018, data da citação do réu (evento 3). 
Conclusão 
Isto posto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para julgar PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, condenando o réu a: 
a) averbar o tempo de contribuição e carência referente aos períodos de 01/08/1997 a
31/12/1999, 03/01/2000 a 31/12/2000, 01/10/2011 a 31/12/2011 e 01/06/2018 a 31/08/2018; 
b) conceder à autora aposentadoria por idade com DIB em 15/10/2018.

4. O INSS alega no recurso que somente o CNIS pode servir como prova de tempo de
contribuição, sendo a CTPS documento cuja veracidade é relativa.

5. Inicialmente, reputo de bom alvitre consignar que, no tocante aos intervalos de 1º/8/1997 a
31/12/1999 e de 3/1/2000 a 31/12/2000, a comprovação dos vínculos deveu-se à juntada de
fichas funcionais da Prefeitura Municipal de Viana, as quais demonstram que a autora foi
funcionária do referido órgão público no cargo de auxiliar de serviços gerais (Eventos 22
RESPOSTA2 e 28), tendo sido realizados, inclusive, os recolhimentos ao RGPS
correspondentes perante o INSS (Evento 4 CONT3 fls.8/10). Logo, embora não conste no
CNIS, há presunção de veracidade de documentos (fichas financeiras detalhadas) emitidos por
órgão público (Prefeitura Municipal), os quais informem recolhimentos para o INSS, não
podendo aquele se sobrepor a estes. 

6. Quanto aos demais períodos (01/10/2011 a 31/12/2011 e 01/06/2018 a 31/08/2018), nota-se
que o intervalo de 01/10/2011 a 31/12/2011 encontra-se devidamente registrado na CTPS,
sem rasuras ou qualquer outra demonstração de eventual fraude (Evento 1 CTPS6 fl.2), o que
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resulta na presunção da relação jurídica de trabalho, ainda que o vínculo não esteja registrado
no CNIS, conforme expresso na Súmula 75 da TNU.

7. Eventuais discrepâncias existentes entre a CTPS e o CNIS devem ser resolvidas em favor
da CTPS, conquanto o CNIS seja abastecido com informações prestadas por
empresas/pessoas físicas ao INSS, razão pela qual, em algumas ocasiões, corre-se o risco de
as mesmas não serem de todo verossímeis, ante a possibilidade de supressão de parte do
tempo trabalhado com o intuito de não recolhimento dos impostos pertinentes (incumbe ao
órgão fiscalizador a verificação de tais informações). Precedente: (Tribunal - Segunda Região
classe: AC - apelação civel – 372695 processo: 200351015078047 UF: RJ órgão julgador:
primeira turma especializada data da decisão: 10/03/2009 documento: TRF200204812). No
caso, o vínculos empregatício relacionado ao interstício de 01/10/2011 a 31/12/2011 se
encontra devidamente anotados na CTPS da parte autora, sem qualquer indicativo de fraude,
como dito acima (Evento 1 CTPS6 fl.2).

8. No que se refere ao intervalo de 01/06/2018 a 31/08/2018, o CNIS comprova recolhimentos
ao RGPS como contribuinte individual, dentro do prazo de lei, podendo ser aproveitados para
fins de reafirmação da DER, conforme decisão proferida pelo STJ (REsp 1727063/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe 02/12/2019).

9. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, na forma do art. 55,
caput, da Lei 9.099/1995.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000700830v2 e do código CRC f0f85adc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012387-69.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ZAILDE DE JESUS SILVA SENA (AUTOR)
ADVOGADO: EDILAMARA RANGEL GOMES (OAB ES009916)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de
custas. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740132v2 e do código CRC ef922968. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001742-36.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCOS KISTER PELANDA (OAB ES022053)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 40), alegando omissão em seu bojo no que se refere ao reconhecimento da
possibilidade de cômputo dos períodos em gozo de benefício de auxílio doença para fins de
carência de benefício de aposentadoria por idade, o que feriria os princípios constitucionais
que da precedência da fonte de custeio e do caráter contributivo (art.2º, 195, §5º e 201, caput,
da CRFB/1988).

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado nas
jurisprudências do STF e da TNU, além da própria legislação previdenciária, tendo a relatora
ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e objetiva, verbis:

(...) 
4. Com efeito, o art. 55, II, da Lei 8.213/1991 é claro ao dispor que o tempo em que o
trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio doença deve colaborar para
obtenção de benefício por tempo de contribuição, desde que haja contribuições intercaladas,
caso dos autos.  
5. Ademais, o art. 29 § 5ª da Lei 8.213/1991 refere que será considerado para cálculo do
salário de benefício o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como salário-de-contribuição. Logo, se exprime que a intenção do legislador
foi a de utilizar o período em que o segurado esteve em benefício para os demais fins
previdenciários, não sendo coerente que se desconsidere o período apenas para fins de
carência e tempo de contribuição. 
6. A questão, inclusive, não comporta mais debates, encontrando-se pacificada no âmbito dos
tribunais pátrios, tendo sido inserida no texto da Instrução Normativa 77/2015 em virtude do
julgamento da ACP nº 0004103-29.2009.4.04.7100: 
Art. 153. Considera-se para efeito de carência: 
1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 2009.71.00.004103-4
(novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o cômputo, para fins de carência, do período
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em gozo de benefício por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho,
desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a
seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016). 
7. A TNU também se manifestou a respeito editando a Súmula 73 (O tempo de gozo de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só
pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando
intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência
social.), assim como o STF no RE 771577 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em sede
de repercussão geral estabeleceu que é possível o cômputo de auxílio doença como período
contributivo desde que intercalado com atividade laborativa (Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014).

3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material. 

4. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

5. Ressalvo, que nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões constitucionais suscitadas
serão consideradas pelo tribunal superior, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso
aquele entenda pela existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6. Ressalte-se, por fim, que essa Turma Recursal deve observância aos julgados proferidos
pelas instâncias superiores (STF, STJ e TNU), não lhe sendo permitido divergir de
entendimento fixados pelas Cortes nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos, tendo em vista previsão expressa do art. 1030,II, do CPC e do art. 16, §6º., VI,
“b”, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização veiculado pela
RESOLUÇÃO N. 586/2019 - CJF, de 30 de setembro de 2019.

7. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000691508v3 e do código CRC 20529846.
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001742-36.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCOS KISTER PELANDA (OAB ES022053)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739461v2 e do código CRC fb47d9c9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004782-04.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IZILDA SCHULTZ (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA JACKELINE DIPRE ANANIAS (OAB ES029971)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 15) que julgou procedente
o pedido da parte autora de aposentadoria por idade (urbana) mediante cômputo dos períodos
de 01/10/2011 a 30/06/2014 e 01/08/2014 a 31/08/2015. Argumenta, em síntese, que a decisão
administrativa foi clara ao contabilizar 135 contribuições ao RGPS, os quais não se mostram
suficientes para a percepção do benefício de aposentadoria por idade. Contrarrazões (Evento
38). 

VOTO

2. A sentença encontra-se assim fundamentada: 

(...) 
Nestes autos, a parte autora busca o cômputo dos períodos de 01/10/2011 a 30/06/2014 e
01/08/2014 a 31/08/2015, reconhecidos judicialmente no processo de nº 0000312-
33.2018.4.02.5050 (2018.50.50.000312-9), para fins de concessão de aposentadoria por
idade (NB 41/195.124.921-3), desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER:
06/11/2019). 
O benefício requerido administrativamente foi indeferido ao argumento de que não foi
cumprida a carência mínima exigida à sua obtenção. Na ocasião, o INSS elaborou o cálculo
do tempo de contribuição da parte autora sem, de fato, computar os recolhimentos efetuados
na condição de segurado facultativo baixa renda nos períodos de 01/10/2011 a 30/06/2014 e
01/08/2014 a 31/08/2015, apurando, até a data de entrada do requerimento (DER:
06/11/2019), 11 anos, 3 meses e 1 dia, que corresponde a 135 contribuções para efeito de
carência (fl. 24 do Evento 6). 
O INSS apresenta contestação genérica (Evento 9) aduzindo que no acervo probatório não
consta nenhum documento apto a comprovar o vínculo previdenciário controvertido.
Assim, considerando que a parte autora tinha apenas 135 contribuições na data do
requerimento administrativo, não faz jus ao benefício, pois não cumpriu a carência exigida
à sua obtenção. 
Pois bem. 
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A aposentadoria por idade do trabalhador urbano está prevista no art. 48 e segs., da Lei nº
8.213/91, exigindo-se do segurado o cumprimento de carência e a idade de 65 anos para o
homem e 60 para a mulher. Segundo o inciso II do art. 25, essa carência é de 180
contribuições mensais, aplicando-se, contudo, para o segurado filiado à Previdência
anteriormente a 1991, os prazos menores previstos no art. 142 do mesmo Diploma. São,
portanto, exigidos para a concessão desse benefício, o cumprimento da carência e do
requisito etário. 
Ao compulsar os autos, observo que, na data de entrada do requerimento administrativo
(DER: 06/11/2019), a parte autora já havia completado 60 anos de idade, eis que nascida em
09/11/1952 (Evento 1, RG4). 
No mais, consoante se infere dos documentos coligidos aos autos (Evento 6), a parte autora
exerceu atividade urbana em momento anterior ao advento da Lei nº 8.213/91. Portanto, faz
jus à regra de transição prevista no art. 142, da Lei nº 8.213/91, devendo cumprir a carência
de 180 contribuições mensais, tendo em vista que completou a idade mínima exigida no ano
de 2012. 
Há de se destacar, no entanto, que as contribuições vertidas na condição de segurada
facultativa baixa renda – que ora se pretende computar para fins de concessão de
aposentadoria por idade – foram validadas por força de decisão judicial proferida pelo 3º
Juizado Especial Federal, transitada em julgado em 16/07/2018, conforme se infere dos
documentos juntados aos autos (fls. 12/17 do Evento 6). 
Observo, por oportuno, do mapa contributivo elaborado pelo INSS em sede administrativa
(fl. 54 do Evento 6), que o período de auxílio-doença foi computado para no cálculo de
tempo de contribuição e carência. Logo, não há qualquer questionamento quanto à
possiblidade do cômputo do referido período para efeito de carência. 
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça e a Turma Nacional de Uniformização firmaram
jurisprudência no sentido de que é possível a consideração dos períodos em que o segurado
esteve em gozo de benefício por incapacidade, como carência, para fins de concessão de
aposentadoria, se intercalados com períodos contributivos (RESP 1.414.439/RS, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 03/11/2014; PEDILEF n. 5001738-
13.2011.4.04.7007 e PEDILEF n. 200972570006129). 
Em assim sendo, somado os períodos incontroversos computados pelo INSS e as
contribuições vertidas nas competências de 01/10/2011 a 30/06/2014 e 01/08/2014 a
31/08/2015, validadas judicialmente no processo de nº 0000312-33.2018.4.02.5050, verifico
que, até  data de entrada do requerimento administrativo (DER: 06/11/2019, a parte autora
perfaz 15 anos, 1 mês e 5 dias de tempo de contribuição, que equivale a 182 meses de
contribuição para efeito de carência, suficiente à concessão do benefício ora vindicado,
conforme se infere da tabela abaixo: (omissis)

3. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. Nos exatos termos da sentença, os períodos acrescentados ao período de
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contribuição computado administrativamente (total de 135 contribuições), quais seja,
01/10/2011 a 30/06/2014 e 01/08/2014 a 31/08/2015, decorreram de decisão proferida nos
autos do processo nº 0000312-33.2018.4.02.5050 (2018.50.50.000312-9) já transitada em
julgado. O INSS no recurso se ateve em reafirmar GENERICAMENTE o cômputo do tempo
contabilizado administrativamente, sem tecer qualquer comentário sobre os períodos em
epígrafe, limitando-se, basicamente, a repetir a tese trazida na contestação, não atacando o
mérito da sentença propriamente dito. O recurso não deve ser conhecido. 

4. Isso posto, voto por não conhecer o recurso. Réu isento de custas. Sem condenação em
honorários, diante da literalidade do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000702613v3 e do código CRC af97e632. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004782-04.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IZILDA SCHULTZ (AUTOR)
ADVOGADO: PAULA JACKELINE DIPRE ANANIAS (OAB ES029971)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
o recurso. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários, diante da literalidade do art.
55, caput, da Lei 9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000740301v2 e do código CRC bc693a14. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003489-30.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANUSE OSORIO CARVALHO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 33) interposto pelo INSS em face da
sentença que julgou totalmente procedente o pedido de aposentadoria por invalidez
formulado pela parte autora. Alega, preliminarmente, que a sentença  fixou, de forma
desarrazoada, multa diária de R$ 500,00 caso não seja cumprida a obrigação de fazer no
prazo de 30 dias corridos, bem como, fixou o IPCA-E como índice de correção monetária.
Quanto ao mérito, alega que não há documentação nos autos que ateste efetiva incapacidade,
quanto menos total e definitiva. Ainda, aduz que o laudo pericial da Dr. Isabella Louzada é
extremamente lacônico, não merecendo credibilidade. Requer a reforma da sentença,
decretando a improcedência dos pedidos consignados na inicial. Subsidiariamente, requer a
realização de nova perícia. Contrarrazões em evento 42.

A parte autora também interpôs recurso inominado requerendo que a fixação da
aposentadoria por nvalidez se dê na data da cessação do benefício, ou seja, 14/08/2018.

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Inicialmente, insta registrar que o INSS impugnou o laudo pericial no tocante à existência de
incapacidade.

Porém, a partir das conclusões da perita judicial, analisando todo o acervo probatório
coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pela
médica-perito do Juízo.

Ademais, registro que a expert foi categórica ao atestar a incapacidade laborativa da parte
autora.

Com isso, indefiro a impugnação do INSS.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 09/10/2012 e
14/08/2018, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento à pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 23/05/2019, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6273194894, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em
23/05/2019 e DIP na presente data;

A parte autora requereu o benefício de auxílio-doença, tendo vigorado de
22.03.2019 à 22.05.2019, ocasião em que teve seu benefício cessado por inexistência de
incapacidade laborativa. A autora recebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença
dentre os períodos de: 09.10.2012 à 14.08.2018; 22.03.2019 à 22.05.2019.

Inicialmente, o INSS alega que a sentença fixou, de forma desarrazoada, multa
diária de R$ 500,00 caso não seja cumprida a obrigação de fazer no prazo de 30 dias corridos,
bem como, fixou o IPCA-E como índice de correção monetária. Quanto ao mérito, alega que
não há documentação nos autos que ateste efetiva incapacidade, quanto menos total e
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definitiva. Ainda, aduz que o laudo pericial da Dr. Isabella Louzada é extremamente lacônico,
não merecendo credibilidade. Requer a decretação de improcedência dos pedidos
consignados na inicial. Subsidiariamente, requer a produção de nova prova pericial.

Quanto à alegação recursal de que as perícias médicas elaboradas pela Dra.
Isabella Lúcio Louzada não possuem credibilidade, vejo que não passa de inconformidade
por parte da autarquia ré sobre as conclusões médicas expostas. A capacidade de um médico
perito não pode, e nem deve, ser medido de acordo com o número de pareceres médicos que
realiza no sentido de constatar a incapacidade laboral dos periciados. Ademais, o INSS não
comprova ter impugnado a nomeação do perito oportunamente (despacho evento 3), apenas o
fazendo após o resultado desfavorável.

Pois bem. Apesar dos argumentos recursais, reputo descabida a realização de
nova perícia, uma vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da
parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados
durante a perícia médica.

Constatado o quadro patológico da autora (lavradora, 45 anos), a perícia judicial
(evento 15) foi clara ao concluir por sua incapacidade laborativa: (Fl. 4 – Evento 17)

Conclusão:

Conclusão: Apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível concluir que a
autora é Portadora hérnia de disco lombar, transtorno depressivo recorrente. Apresenta
alterações importantes ao exame físico \ mental e aos documentos médicos. Conforme
avaliação pericial atual fora concluído que o autor possui incapacidade Total para qualquer
atividade laborativa, de forma definitiva

Ainda, em (QUESITO2 – FL. 4), a perita é categórica ao afirmar as doenças que
acometem a autora:

2-Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia com CID:

F33 – Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve F41 - Transtorno de pânico
[ansiedade paroxística episódica] M79 - Fibromialgia M54.4 - Lumbago com ciática.

De fato, como bem ressalto pelo juízo prolator da sentença, o laudo pericial é
suficiente. Assim, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a
comprovação da incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades
habituais, o que é o caso dos autos. Há de se mencionar que a expert perita é capacitada para
aferir a incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico, análise de exames e
atestados médicos apresentados durante a perícia médica. Ademais, os atestados médicos não
reportam doenças que não estariam ao alcance da avaliação pela expert.
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Dessa forma, considerando a patologia reconhecida e o fato de a autora estar
definitivamente impossibilitada para qualquer trabalho, entendo que os requisitos para o
deferimento da aposentadoria por invalidez estão presentes. Ressalvo que os segurados
beneficiários do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez são obrigados a
comparecer em postos do INSS para a realização de perícias periódicas de reavaliação da
situação clínica, sendo possível o cancelamento ou cessação do benefício se houver
recuperação.

Em análise ao acervo acostado na exordial, verifica-se que há diversos laudos
no EVENTO1 que atestam as patologias que acometem a parte autora. 

No que se refere aos juros e à correção monetária, a sentença está em
dissonância com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, no sentido de que os
atrasados devem ser corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela, mais juros
de mora a contar da citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda Pública
desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas
condenações referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção
monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR
determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da
Justiça Federal, para fins de correção monetária (IPCA-E como critério geral de correção
monetária, mantido o INPC para as condenações referentes a questões do regime geral de
previdência). Diante disso, observa-se que o índice correto a ser aplicado, neste caso, é o
INPC, nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal.

No caso, a fixação da multa, já no patamar de R$ 500,00 (por dia de
descumprimento) pode levar a um excesso que gere enriquecimento ilícito. Desta forma, a
fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em
que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da determinação judicial
para que não incidisse a multa diária.

Neste sentido, ao sopesar a urgência do benefício por conta de sua natureza
alimentar com o risco de gerar um enriquecimento ilícito, entendo por bem minorar o
valor da multa para R$ 100,00 (cem reais) diários, sem limites no montante final.
Entendimento que vem sendo manifestado por esta Turma Recursal.

Em relação ao recurso interposto pela autora objetivando a concessão do
benefício desde a cessação administrativa, verifica-se que não merece prosperar o pleito
autoral. Explico. Nos documentos particulares acostados em (Fl. 1 – CARTA DE
INDEFERIMENTO 8 – EVENTO1), observa-se que houve novo requerimento
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administrativo em 28.03.2019, sendo deferido. A autora recebeu o benefício previdenciário
relativo a esse novo requerimento até 22.05.2019. Neste sentido, conclui-se que a sentença
fixou corretamente o início da DIB e DIP, ou seja, após a cessação do benefício de auxílio-
doença, em 22.05.2019. 

Não há que se falar em incapacidade definitiva desde 14/08/2018, devendo a
sentença ser mantida nesse ponto, a perícia do SABI foi bastante detalhada ao negar
incapacidade da autora em 17/08/2018 (fl.14 anexo 2 evento 13), voltando a atestar
incapacidade apenas em 2019 em razão de cirurgia realizada. Desta forma, deve
prevalecer o entendimento já exposto na sentença : "Considerando que a douta perita
reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte requerente para o labor, merece
acolhimento à pretensão autoral quanto à concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez desde 23/05/2019, dia imediatamente posterior ao da cessação
do auxílio-doença n.º 6273194894, consoante inteligência do art. 42, caput, da Lei n.
8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal."

Por estes fundamentos, VOTO POR: 1) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS para reduzir para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada
na sentença; a fixação do INPC como índice de correção de correção monetária, de acordo
com o manual de cálculos da Justiça Federal. Isento de custas, sem condenação em
honorários conforme enunciado 98 da FONAJEF e 52 da TR/ES; 2) NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE AUTORA. Custas ex lege. Condeno-a no apgamento de
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condeação, tendo em vista o
disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a cobrança em razão do deferimento da
assistência judiciária gratuita.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000675114v7 e do código CRC 8f2990a0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003489-30.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VANUSE OSORIO CARVALHO (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, 1) DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para reduzir para R$ 100,00 (cem
reais) o valor da multa diária fixada na sentença; a fixação do INPC como índice de correção
de correção monetária, de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal. Isento de
custas, sem condenação em honorários conforme enunciado 98 da FONAJEF e 52 da TR/ES;
2) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. Custas ex lege.
Condeno-a no apgamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condeação, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a cobrança
em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739517v2 e do código CRC e854b650. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:3 
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RECURSO CÍVEL Nº 0027506-27.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUCIA GRANIER ALVES (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 120) interposto pelo INSS em face de
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de auxílio doença e
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a parte autora não possui qualidade de
segurado para pleitear o benefício em questão. Requer a reforma da sentença a quo, para que
seja negada a concessão do benefício em questão. Contrarrazões no Evento 127.

Trata-se, também, de Recurso Inominado (Evento 121 - anexado no Evento
107) interposto pela parte autora em face da mesma Sentença. Alega, em síntese, que a autora
permanece incapaz; que a mesmo a incapacidade sendo temporária faz jus à aposentadoria
por invalidez. Requer a reforma da sentença a quo, para conversão da concessão do benefício
de auxílio doença em aposentadoria por invalidez desde a DCB em 10/02/2015.
Subsidiariamente requer a anulação da sentença com a reabertura da instrução processual para
fins de realização de nova perícia médica. Contrarrazões no Evento 125.

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença ora atacada (Evento 26):

I.I - Da qualidade de segurado e da carência

No caso dos autos, o cumprimento do período de carência e a qualidade de segurada são fatos
incontroversos. Com efeito, embora a Autarquia tenha alegado suposta perda da qualidade de
segurado da Autora, verifico que tal argumento não merece prosperar, pois quando da DCB,
qual seja 10/02/2015, a Autora ainda ostentava qualidade de segurado, tendo em vista que os
laudos particulares (evento 1. fls. 1/2)  atestam a existência de incapacidade laborativa, nas
datas 16/12/2015; 28/01/2016 e 18/04/2016.

Neste sentido: 

TNU - PEDILEF: 92212820094014300: “A data do início da incapacidade
corresponderá à data da realização da perícia apenas quando o juízo, diante de todas
as provas apresentadas, não puder fixá-la em outra data (...)”. (DJ 25/04/2012, DOU
01/06/2012)

A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho, o que corresponde às teses antagônicas sustentadas pelas partes.

I.II - Da incapacidade laboral

Juntado o laudo pericial (evento 37 - fls. 1/7), o perito judicial constatou que a parte autora é
portadora de depressão, com sinais e sintomas de agudização da doença. Condição limitante
no momento do exame pericia. Constatou, ainda, tendinite de ambos os punhos (M65.8). 
Sendo que o 1º dedo da mão direita em gatilho (M65.3). Informou que o processo inflamatório
associado a hiperceratose palmar pode indicar que a periciada vinha desempenhando
atividade laboral recentemente.

Aduz o expert que o inicio da incapacidade deu-se apenas em 15/03/2018., por sugerir a
existência de atividade laborativa da Autor. Conclui, também, o jusperito que a condição da
parte autora é de incapacidade total e temporária.

Com efeito, cumpre ressaltar que prova pericial é o meio pelo qual se procura apenas
esclarecer certos fatos, alegados nos autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do
direito e do aspecto fático pelo magistrado.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco: "perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por
profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações
capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação
e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide
sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das
atividades de extração de informes.” (Instituições de Direito Processual Civil, Editora
Malheiros, 2001. v. III, p. 584).
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É evidente que o magistrado não está adstrito a nenhuma prova que vier a ser produzida nos
autos. O juiz pode valorar cada prova de acordo com o seu convencimento pessoal, podendo,
inclusive, desconsiderar o laudo médico pericial.

Com relação ao laudo pericial emitido, deve ser lembrado que, no Direito brasileiro, exceto
nos casos dos artigos 5, XXXVIII (tribunal do júri) e 217, §1º (justiça desportiva), somente o
Julgador pode conclusivamente determinar se uma pessoa está ou não em situação de
incapacidade (total ou parcial; permanente ou temporária) laborativa em virtude do art. 5º,
XXXV da CF/88, que impede a subtração do conhecimento do Poder Judiciário de qualquer
lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito. Assim, é missão constitucional do Juiz
regularmente investido de jurisdição e competência julgar a controvérsia (lide)
exclusivamente, sem concorrência de nenhum outro ator Público, incluído o Perito, que
embora importante, é um auxiliar do Juízo, e nunca pode ser considerado um cojulgador, mas
um colaborador.

Ademais, a incapacidade não é, como se poderia pensar, um estado clínico aferível apenas
pela Medicina, mas uma relação jurídica (com consequências jurídicas, portanto) entre uma
situação de fato (esta, sim, constatável pela Medicina) e a hipótese abstrata prevista na lei
previdenciária, que, se existente, irá permitir a fruição de um direito social assegurado.

No entanto, o laudo pericial apresenta-se parcialmente completo o bastante para subsidiar o
convencimento deste Magistrado sobre a questão médica aqui colocada, sendo corroborado
pelos documentos apresentados pela parte-Autora.  

Com efeito, eis de discordar, em parte, com o expert, pois a existência de atividade laborativa,
quando comprovada incapacidade, não enseja à não percepção do benefício previdenciário. 

Noutro giro, os laudos particulares acostado aos autos, (evento 1. fls. 1/2)  atestam a
existência de incapacidade laborativa, nas datas 16/12/2015; 28/01/2016 e 18/04/2016,
anteriores à data da perícia.

Seguindo esta linha, eis o entendimento da Segunda Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região: 

EMENTA: 

PREVIDENCIÁRIO.  AUXÍLIO  DOENÇA. APOSENTADORIA  POR INVALIDEZ.
TRABALHADOR  URBANO.  ARTS.  59, 42,  11,  26  E  39  da Lei  8.213/91.
PERÍODO  DE CARÊNCIA  E  QUALIDADE  DE SEGURADO  COMPROVADOS. 
INCAPACIDADE LABORATIVA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA
HABITUAL. I- Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido ao
segurado que, tendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar
incapacitado para o trabalho ou para atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos, devendo ser concedido por motivo de incapacidade provisória. II- Por sua
vez, o artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez será devida,
cumprida a carência exigida, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e serlhe-á paga enquanto permanecer nessa
situação. III- Resta incontroversa a qualidade de segurado da autora, notadamente
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porque o INSS, na peça de contestação, não refutou o cumprimento do requisito da
carência. IV- O laudo do perito judicial atestou que a autora apresentou, pelo menos
desde 28/01/2011 (data de início da incapacidade do primeiro auxílio-doença
concedido, nº 31/5448439035), quadro clínico de Transtorno de Ansiedade (F41),
encontrando-se incapacitada total e definitivamente para o trabalho de comissária de
bordo, que habitualmente exercia. Explicou que foi indevida a alta médica, recebida em
10/07/2013, já que a autora “permanecia incapaz para a função”. Constatou que a
parte autora já não apresentava mais os mesmos sintomas, cuja melhora clínica
somente perdurará “desde que não volte mais às funções de Comissária de Bordo”.
Atestou que a incapacidade não alcança outras atividades laborativas. Sugeriu, por fim,
que se substitua a alta médica da perícia do INSS, concedida em 10/07/2013, por um
processo de readaptação funcional. V- É possível o recebimento de benefício por
incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando
comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em
que trabalhou. Inteligência da Súmula nº 72 da TNU. VI- Remessa necessária e
apelação do INSS desprovidas. A C O R D Ã O - Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO À REMESSA
NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DO INSS, nos termos do Relatório e Voto, constantes
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 22 de
junho de 2017 (data do julgamento) SIMONE SCHREIBER RELATORA.

Assim, a continuidade do labor no mesmo emprego, ou em outras atividades, a meu ver, não
afasta o direito à percepção retroativa do beneficio por incapacidade, no caso o auxílio-
doença, quando as circunstâncias do caso obrigarem o segurado (mesmo incapacitado, ou
tendo sua capacidade laborativa reduzida), a manter uma fonte de renda com vistas ao
sustento próprio e de sua família. Nesse sentido é a inteligência da súmula 72 da TNU:

É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve
exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz
para as atividades habituais na época em que trabalhou.. TNU - DOU 13/03/2013.PG.
0064

Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever exclusivo do
Magistrado (sem nenhuma interferência, portanto) valorar todas as provas produzidas para
concluir ou não pela incapacidade do requerente. Nesse passo, verifico que o laudo pericial
corrobora parcialmente com as informações constantes nos laudos particulares, pelo que
entendo fazer jus a autora ao benefício previdenciário de auxílio-doença, desde a data  da
indevida cessação administrativa.

Fixo a DCB em 27/09/2018, porquanto o perito judicial estabeleceu que a incapacidade
duraria aproximadamente 06 (seis) meses.

Tendo esgotado o prazo acima fixado, na data da prolação desta sentença, fica prorrogada a
qualidade de segurado do autor, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias) a contar da
sentença, resguardando assim o direito de o segurado requerer a prorrogação do benefício,
perante o INSS, se ainda se considerar incapaz, nos termos do Enunciado nº 120 do
FOREJEF.
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Foram apresentados Embargos de Declaração (Evento 102), no qual o INSS
alega omissão quanto a definição acerca da modulação dos efeitos da decisão de
inconstitucionalidade, bem como contradição na determinação da aplicação do índice de
correção monetária. Ainda, alegou não haver base legal para a prorrogação da qualidade de
segurado da autora, segundo o Princípio da Legalidade. A Sentença dos Embargos fora
anexada no Evento 115, a qual conheceu dos Embargos, mas negou-lhes provimento.

 

1. DO RECURSO DO INSS

2. O INSS alega que a parte autora não mais apresentava qualidade de
segurado na época em que fora diagnosticada sua doença incapacitante. Afirma que a
perícia judicial fixou a DII em 15/03/2018, data em que a recorrida já havia perdido a
qualidade de segurada. 

3. De fato, o médico perito, no quesito i, fl.03 do Laudo Médico (Evento 37),
quando perguntado sobre provável data de início da limitação laboral, respondeu: “Hoje
foi possível comprovar limitação ao exame pericial em função de descompensação de
quadro depressivo. Como o exame pericial sugere atividade laboral recente fixo a data
de início da incapacidade a partir do laudo médico de 15/03/2018”. Entretanto, a parte
autora juntou diversos documentos nos autos que demonstram que sua doença remonta
desde 2015. Inclusive, anexou laudos médicos que comprovam sua incapacidade laboral
desde tal período.

4. Acontece que o médico perito, baseado em evidências colhidas durante a
consulta médica, afirmou crer que a parte autora havia realizado “forte trabalho laboral
recente”. Associou, portanto, a realização de trabalho laboral a ausência de
incapacidade.

5. Entretanto, a existência de realização de atividades laborativas, por si só,
não é capaz de concluir pela ausência de incapacidade. Às vezes, por equívoco ou pela
demora na análise administrativa do benefício, o segurado é forçado a se colocar no
mercado de trabalho, mesmo sem condições físicas e/ou mentais favoráveis para o seu
desempenho, uma vez que necessita de uma fonte de renda para suprir seus cuidados
básicos como moradia, alimentação, medicamentos e afins.

6. Sendo assim, não vejo que a incapacidade se deu a partir somente de
março de 2018 como apontado pelo médico perito, mas em momento anterior segundo
os documentos médicos particulares acostados nos autos, bem como parecer da própria
autarquia ré, que em 2014 já havia concedido benefício à segurada. Em 2016 há relatos
no SABI de tentativa de suicídio e reconhecimento de incapacidade, tendo o benefício
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sido negado por ausência de qualidade de segurado. Mas há provas de que desde 2015 a
autora persiste em estado grave de depressão, o que aliás o INSS não impugnou, já que
apenas requereu a observância da DII apontada no laudo. A petição do evento 61 e 78
aponta todo histórico médico da autora. Na verdade, a autora não deveria ter tido seu
benefício cessado em 2015, tendo tentado suícidio em 2016, quando o INSS deixou de
conceder o benefício por ausência de incapacidade. 

7. Quanto á prorrogação da qualidade de segurado por 45 dias, tal como
consta na sentença impugnada, ressalto que o juiz sentenciante fixou a DCB em
27/09/2018. O enunciado do FONAJEF, que sugere a fixação da DCB em 45 dias após
a sentença. A perícia médica foi realizada em 27/03/2018 e fixou o prazo de 6 meses
para autora recuperar sua capacidade laborativa: " Apesar dos achados do exame
pericial a condição limitante no momento se dá em função de agudização do quadro
depressivo. O tempo sugerido para tratamento de todas as condições encontradas é de
06 meses. Ao final desse período, tendo recebido o tratamento mais indicado, tem toda
condição de voltar a exercer a atividade de marmiteira, ou se preferir, de salgadeira ou
outra de sua escolha.".  Portanto, optou o juiz por manter a DCB apontada pelo laudo,
mas determinou a prorrogação da qualidade de segurado após 45 dias da sentença, sem
contudo deferir antecipação de tutela. Vejamos: "ficando prorrogada a qualidade de
segurado por 45 (quarenta e cinco) dias após a prolação desta sentença, nos termos da
fundamentação supra."

8. Como visto, na data em que foi proferida a sentença, esse prazo já havia
se escoado, por tal razão, a sentença "prorrogou a qualidade de segurado" da autora até
45 após a sentença, quando na verdade deveria ter fixado a DCB em 45 dias após o
implemento do benefício para que a autora pudesse fazer o pedido de prorrogação do
benefício. Entendo que houve erro material da sentença, pois é claro o intento de
aplicar o enunciado do FONAJEF, o que pode ser extraído do acórdão que analisou os
embargos interpostos em face da sentença: "Ademais, quanto à aplicação do Enunciado
nº 120 do FOREJEF, o embargante demonstra apenas sua insatisfação com o julgado.
Isto porque, o enunciado trata exatamente dos casos em que já tiver sido superada a
estimativa do perito judicial, ocasião na qual deve ser garantida à parte autora a
possibilidade de requerer a prorrogação do benefício". 

9. Logo, a sentença deve ser corrigida de ofício para que a DCB passe a
constar segundo o que decidido nos ED do evento 115, ou seja, DCB a contar de 45
dias após o implemento do benefício.

10. Por tal razão, Improcedente o Recurso Inominado da autarquia ré,
passo para a análise do Recurso autoral.

11. DO RECURSO DA AUTORA
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12. Constatado o quadro patológico da autora (auxiliar de serviços gerais, 63
anos), o Laudo Médico (Evento 37) confirmou as doenças alegadas pela periciada, qual
seja “Depressão (F32). No momento com sinais e sintomas de agudização da doença.
Condição limitante nesse momento do exame pericial. Tendinite de ambos os punhos
(M65.8). 1º dedo da mão direita em gatilho (M65.3). Esse processo inflamatório
associado a hiperceratose palmar pode indicar que a periciada vinha desempenhando
atividade laboral recentemente. Não limitante no momento. Queixa de Fibromialgia. No
momento sem sintomas típicos, ausência de pontos gatilho e sem limitação por esse
motivo.” (quesito b – fl. 03).

13. Ainda, o expert do juízo, levando em consideração laudos e exames
médicos apresentados, afirmou que se trata de incapacidade temporária. Segundo ele:
“Apesar dos achados do exame pericial a condição limitante no momento se dá em
função de agudização do quadro depressivo. O tempo sugerido para tratamento de
todas as condições encontradas é de 06 meses. Ao final desse período, tendo recebido o
tratamento mais indicado, tem toda condição de voltar a exercer a atividade de
marmiteira, ou se preferir, de salgadeira ou outra de sua escolha. Para a atividade de
auxiliar de serviços gerais ou faxineira a periciada apresenta limitações relacionadas
diretamente a fatores inerentes a faixa etária e biotipo” (quesito p - fl. 04).

14. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos
documentos anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a conversão do
benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez em seu favor, na medida em
que os documentos anexados se constituem em provas frágeis para afastar as conclusões
do expert do Juízo, conforme já salientado anteriormente. Assim, os documentos
particulares juntados aos autos não lograram êxito em desconstituir, por completo, a
conclusão da perícia judicial realizada nos presentes autos.

15. A segurada anexou laudos médicos (Evento 01 - OUT3) que apontam que
as suas doenças possuem caráter incapacitante. Tais laudos são datados de dezembro de
2015 e abril de 2016. Ainda, traz seu histórico médico, que abarca período posterior a
essas datas, entretanto, já não há mais menção ao estado incapacitante da doença,
apenas que a autora continua realizando tratamento médico.

16. Destaco que foram anexados laudos e exames junto à perícia médica
(Evento OUT37). Neles há a alegação de que a parte autora encontra-se incapaz para a
realização de suas atividades laborais. Entretanto, tais documentos foram realizados
entre o período de dezembro de 2017 e março de 2018, período esse abarcado pela
concessão do benefício de auxílio doença garantido pelo juízo a quo, uma vez que o
magistrado determinou a manutenção do benefício até 27/09/2018.
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17. Há apenas um laudo médico mais recente que aponta o estado
incapacitante da doença, datado de 14/08/2019. Entretanto, tal documentação fora
disponibilizado nos autos somente em sede recursal, ou seja, em momento posterior ao
devido para se colacionar tal informação.

18. Sendo assim, não encontra guarida a alegação recursal de que a autora faz
jus à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, mas possui direito de
realizar pedido de prorrogação, já que deve ter direito de ser periciada pois alega que
seu quadro de incapacidade permanece. 

19. De ofício, antecipo a tutela para implementar o benefício de auxílio
doença da autora, já que não houve a antecipação de tutela até o momento, deve
ser assegurado á autora o direito de requerer o pedido de prorrogação, de forma que
reproduzo o que decidido nos embargos de declaração do evento 115: ""Ademais,
quanto à aplicação do Enunciado nº 120 do FOREJEF, o embargante demonstra
apenas sua insatisfação com o julgado. Isto porque, o enunciado trata exatamente
dos casos em que já tiver sido superada a estimativa do perito judicial, ocasião na
qual deve ser garantida à parte autora a possibilidade de requerer a prorrogação do
benefício". No entanto, como o benefício não foi implementado até o momento,
deve a DCB ser fixada em 120 dias, em razão da pandemia do COVID-19, ficando
a autora responsável por realizar o pedido de prorrogação. 

20. Assim, a autora não tem direito ao benefício de aposentadoria por
invalidez, mas tem direito de realizar o pedido de prorrogação, já que alega que o prazo
do laudo foi insuficiente para sua recuperação, com fixação da DCB em 120 dias, a
partir do implemento do benefício, com DIB já fixada na sentença.

21. Quanto à seu pedido subsidiário de anulação da sentença para confecção
de novo Laudo Médico judicial, vejo que não deve prosperar. A perícia médica
encontra-se devidamente fundamentada e sem qualquer sinal de omissão ou
contradição.

22. Ainda, a perícia foi complementada (Evento 72) e o expert do juízo
apresentou mais detalhes e informações sobre a incapacidade da autora. Nota-se, assim,
que a alegação recursal não passa de mero dissabor da autora com o resultado
apresentado pelo estudo médico realizado.

23. Ante o exposto, voto por conhecer ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. Condeno o recorrente vencido
(INSS) ao pagamento  dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o
valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, negando o benefício de
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aposentadoria por invalidez e  reconhecendo o direito à realização do pedido de
prorrogação, já que alega que o prazo do laudo foi insuficiente,  com fixação da
DCB em 120 a partir do implemento do benefício com DIB já fixada na sentença (
10/02/2015). Sem honorários enunciado 97 FONAJEF.  

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000678009v12 e do código CRC 448c9b50. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 0027506-27.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUCIA GRANIER ALVES (AUTOR)
ADVOGADO: DANIELLA MOGNATTO BATISTA (OAB ES028026)
ADVOGADO: JOÃO CLÁUDIO VIEIRA RIBEIRO (OAB ES019994)
ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO NASCIMENTO COLLI (OAB ES019096)
ADVOGADO: IGOR CARNEIRO DE SOUZA (OAB ES023817)
ADVOGADO: MELINA SALOMAO NETTO (OAB ES020507)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.
Condeno o recorrente vencido (INSS) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando
estes em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, negando o benefício de
aposentadoria por invalidez e reconhecendo o direito à realização do pedido de prorrogação,
já que alega que o prazo do laudo foi insuficiente, com fixação da DCB em 120 a partir do
implemento do benefício com DIB já fixada na sentença ( 10/02/2015). Sem honorários
enunciado 97 FONAJEF, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739533v2 e do código CRC 30bb5420. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:49 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000812-90.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ROBSON NEVES FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

A parte autora interpôs Recurso Inominado (Evento 07) em face de Sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de ter reconhecido coisa julgada com
o julgamento em outro processo. Em síntese, aduz que o processo ao qual o magistrado se
refere possui Número de Benefício (NB) distinto do alegado na presente ação, não havendo
que se falar, portanto, em coisa julgada. Requer a anulação da Sentença para que ocorra a
reabertura da instrução processual. Contrarrazões no Evento 12.

VOTO

A propósito, transcrevo a fundamentação da Sentença (Evento 04) que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito:

Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Analisando os presentes autos verifico que a relação jurídica sob análise é a mesma já
decidida com o julgamento do processo 5000412-47.2018.4.02.5002, implicando, assim, no
reconhecimento da coisa julgada e, consequentemente, na extinção do feito sem resolução de
mérito.

Registro que naqueles autos a parte autora teve seu pleito julgado improcedente em virtude da
constatação da inexistência de incapacidade laborativa. A Sentença transitou em julgado em
09/10/2018.

Pelo exposto, RECONHEÇO A COISA JULGADA e JULGO EXTINTO O FEITO, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, CPC.

De fato, em consulta ao Processo de nº 5000412-47.2018.4.02.5002, verifiquei
que ocorreu o Trânsito em Julgado em 09/10/2018, conforme Evento 30 do referido processo.
Nele, o magistrado julgou improcedente o pedido de auxílio-doença apresentado sob o NB
6181669187 requerido administrativamente na data de 10/04/2017.
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Entretanto, a atual demanda versa sobre o requerimento que possui NB
6248392840, cuja DER é de 18/09/2018.

Em consulta ao Sistema CNIS verifiquei que de fato constam dois pedidos de
auxílio doença diferentes. Sendo assim, não trata a presente ação de coisa julgada, uma vez
que a causa de pedir da presente ação baseia-se em indeferimento de um requerimento
administrativo distinto do apresentado nos autos de nº 5000412-47.2018.4.02.5002.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO, para anular a sentença, devendo os autos serem baixados para
instrução e julgamento da ação. Sem condenação em custas, nem em honorários
advocatícios, diante da literalidade do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000697178v3 e do código CRC 6c18cc75. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000812-90.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ROBSON NEVES FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer do
Recurso e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, devendo os autos
serem baixados para instrução e julgamento da ação. Sem condenação em custas, nem em
honorários advocatícios, diante da literalidade do art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739572v2 e do código CRC b28173bc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003672-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de sentença
que julgou improcedente o pedido autoral. Alega, em síntese, que a data de início de sua
incapacidade deve ser fixada em 01/01/2014, conforme consta da perícia realizada junto ao
INSS, e que, naquele momento possuía qualidade de segurado do RGPS. Contrarrazões
apresentadas (evento 48).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença:

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).
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Assim, produzida prova pericial, o médico designado para o ato apurou que a parte autora é
portadora de Descolamento da retina por tração, Glaucoma secundário a traumatismo ocular,
Cegueira, ambos os olhos, Retinopatias de fundo e alterações vasculares da retina,
Hipertensão essencial que a incapacita de forma total e definitiva para o exercício de suas
atividades laborativas habituais desde 12/05/2016.

Pois bem.

Instada a se manifestar sobre o laudo pericial, a parte autora tomou ciência do Laudo.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurada e o cumprimento do período de carência
exigido em lei, à época da DII.

Conforme o extrato do CNIS observa-se que a parte autora verteu contribuições
previdenciárias até 31/10/2012.

Com isso, é possível concluir que a parte autora não detinha qualidade de segurado da
Previdência Social, tampouco período de carência necessário para a concessão da benesse
pleiteada ao tempo do início de sua incapacidade fixada pelo perito judicial, sendo a
improcedência do pedido medida que se impõe.

No presente caso, a incapacidade não é fato controvertido nos autos, uma vez
que a perícia (evento 18) concluiu pela existência de incapacidade laborativa, total e
definitiva, desde 12/05/2016, com base no laudo pericial apresentado pelo autor. No caso, é
importante, ainda, ressaltar, que nem o autor nem a Ré impugnaram o laudo pericial.

Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido da autora ao concluir que, no
momento do início da incapacidade, ele não possuía qualidade de segurado do RGPS, uma
vez que teria contribuído somente até 31/10/2012, pelo que, em regra, e considerando que
ele recolheu mais de 120 contribuições, somente teria mantido a qualidade de segurado do
RGPS até 15/12/2014.

Alega o autor que a data de início de incapacidade deve ser fixada em
01/01/2014, conforme indicado pela perícia realizada pelo INSS.

No presente caso, observa-se que o médico perito do INSS estimou que a data
de início da doença do autor teria ocorrido em 01/01/2014 (evento 12 OUT2, fl. 20), tendo
fixado a data de início da incapacidade em 15/04/2016. Isso porque o fato de o autor ser
portador da doença não significa, necessariamente, que ele se encontra incapaz.

Para que fosse considerado que a data de início da incapacidade é anterior
àquela fixada pelo perito do juízo ou pelo próprio perito do INSS, é necessária a apresentação
de documentos (laudos médicos, exames, etc.) que indiquem que o autor se encontrava
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incapacitado para realizar atividades laborativas. No entanto, verifica-que os únicos dois
laudos particulares apresentados pelo autor foram elaborados em 2016 (evento 1 laudo8) e
2019 (evento 15 laudo2).

Certamente, não há como atestar que o autor se encontrava incapaz em
momento anterior somente com base em seu próprio testemunho, devendo haver evidências
documentais do afirmado.

Dessa forma, não há como concluir que o autor se encontrava incapaz em
momento anterior àquele fixado pelo juízo sentenciante, tendo que se concluir que, quando da
data de início da incapacidade, ele não possuía qualidade de segurado do RGPS.

Assim, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO, E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000706031v3 e do código CRC 0cbbda2d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003672-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ALEXANDRE MOREIRA SABINO (OAB ES021318)
ADVOGADO: PATRICE LUMUMBA SABINO (OAB ES006752)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739673v2 e do código CRC 3ee8be20. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000654-69.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA LUCIA PEREIRA SANT ANNA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 55) interposto pelo INSS em face de
sentença (evento 49) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora de aposentadoria
por invalidez, condenando o INSS a “Conceder o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com acréscimo de 25% sobre a benesse, na forma do
art. 45 da Lei nº 8.213/91, com DIB em 18/12/2018 e DIP na presente data”. Alega, em
síntese, que a aposentadoria foi concedida indevidamente, visto que “não há documentação
médica que ateste efetiva incapacidade, muito menos total e definitiva”. Ainda, afirma
que o laudo pericial é extremamente lacônico e com um conteúdo que se repete em
inúmeros processos, não merecendo credibilidade.  

Requer a reforma da sentença, “decretando a IMPROCEDÊNCIA “in totum”
dos pedidos consignados na Petição Inicial. Eventualmente, requer o provimento parcial
para que os autos retornem ao Juízo de piso para nomeação de OUTRO MÉDICO a fim de
que seja feita NOVA PERÍCIA. Subsidiariamente, requer provimento do recurso para: a)
afastar a multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de
fazer, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a,
no máximo, R$1.000,00 (mil reais); b) substituir o IPCA-E pelo INPC, na forma do Tema
810 do STF c/c Tema n° 905 do STJ, para fins de correção monetária das
prestações/diferenças vencidas”. Contrarrazões – evento 61.

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas.
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Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Em relação à incapacidade, os laudos médico pericial e complementar são conclusivos no
sentido de que a parte autora é portadora de Episódio depressivo moderado, que a
incapacitam de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa
desde 17/10/2018.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 01/2010 a 04/2016, e auxílio-doença previdenciário, entre
10/2018 a 12/2018, restando comprovado o atendimento aos supracitados requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 18/12/2018, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6253471507, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

Além disso, a perita judicial, em resposta ao item n.º 13 do INSS, atestou que a parte autora
necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias.

Neste prisma, restou devidamente comprovado nos autos que o quadro clínico da parte autora
gera a sua dependência de terceiros para a realização das atividades inerentes ao dia a dia,
fazendo a parte requerente jus ao acréscimo previsto no art. 45 da Lei 8.213/91.
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Por fim, no tocante ao pleito de condenação em danos morais, não merece prosperar a
pretensão autoral, sendo certo que a não concessão do benefício previdenciário na esfera
administrativa não configura, por si, ato ilícito gerador de dano moral. Nesse entendimento, o
julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. 1. É nula a sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito com relação a pedido não formulado na petição inicial. 2. Inexiste
ilegalidade no ato do INSS de indeferimento administrativo de benefício previdenciário,
ainda que posteriormente concedido por meio de decisão judicial transitada em julgado, na
medida em que a análise dos fatos e a interpretação da lei pela autarquia de maneira diversa
da pretendida pela autora não configura ato ilícito passível de responsabilização. 3.
Deixando a autora de elencar e provar os danos materiais que alega ter sofrido, não há que se
falar em indenização. 4. Configura mero dissabor e aborrecimento a necessidade de
ajuizamento de ação judicial para obtenção de benefício previdenciário indeferido
administrativamente, sendo indevida, por isso, qualquer indenização a título de danos
morais. 5. Sentença parcialmente anulada. Apelação improvida. 
(AC 201051018030091, Desembargador Federal LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO,
TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data::28/09/2012 - Página::166.)
(gn)

No presente caso, ao indeferir o requerimento do benefício de auxílio-doença, com base na
inexistência de incapacidade laborativa, o INSS levou em consideração a perícia médica
realizada por profissional qualificado, pertencente ao seu quadro. Ou seja, a decisão do INSS
se baseou em perícia médica aparentemente e em princípio, correta. Não houve, pois, má-fé ou
ilegalidade manifesta, por parte do réu, a justificar a pretendida responsabilização por dano
moral.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com
acréscimo de 25% sobre a benesse, na forma do art. 45 da Lei nº 8.213/91, com DIB em
18/12/2018 e DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
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impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada pela Secretaria a sua
ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.

A correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA-E), em razão do resultado do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade
por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Os juros de
mora incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º F da Lei 9.494/97.

Não sendo apresentado recurso ou após o trânsito em julgado da sentença, intime-se o INSS
para apresentar o cálculo dos valores devidos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, na forma do artigo 17, da Lei
10.259/2001, dando-se vista às partes após a conferência do mesmo.

Após o depósito dos valores, intime-se a parte autora para o seu levantamento, em seguida,
dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

No mérito, cinge-se a controvérsia quanto a existência de incapacidade total e
permanente da autora (51 anos). In casu, a perícia judicial (realizada em 25/04/2019 por
médica especialista em Medicina do Trabalho – evento 16) concluiu que a autora (panfleteira,
51 anos) possui incapacidade total e definitiva, desde 17/10/2018 (quesito09/fl.04), por
motivo de Episódio Depressivo Moderado (F32.1). Ainda, a perita afirma que a autora possui
uma perda funcional estimada em 50% (quesito 13/fl.06). Por fim, saliento que a perícia
também atestou que o trabalho e a vida social da autora restam prejudicados diante de sua
doença (quesito11/fl.06).

Necessário se faz destacar que em todo o momento da perícia judicial, a perita
atestou se tratar de uma incapacidade parcial e temporária, inclusive, em resposta ao quesito
14/ fl.06, afirmou ser possível a recuperação total da recorrida, estimando em “no
mínimo 4 meses” o tempo de recuperação da capacidade laborativa. Ocorre que no
quesito 13, a perita informou que a autora necessita de assistência permanente de outra pessoa
para atividades diárias, vejamos:

13-Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o periciado necessita de
assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? 
Sim. Desde o início da incapacidade.
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Assim, diante da clara contradição, foi a jusperita intimada para prestar
esclarecimentos, momento que proferiu a seguinte declaração: “Declaro que houve erro de
digitação e o correto é: incapacidade total definitiva” (evento 36).

Neste sentido, em que pese o entendimento adotado na r. Sentença, após leitura
do recurso da autarquia e análise detida dos elementos probatório dos autos, formulo meu
posicionamento em sentido contrário.

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC. Neste sentido, ao compulsar os autos, observo um extenso e robusto
conjunto probatório que comprova a incapacidade laborativa parcial e temporária da parte
autora. Saliento que apesar de a perícia ter concluído pela sua incapacidade total e definitiva,
esta também trouxe informações que, analisadas conjuntamente com os laudos médicos e as
condições sociais, corroboraram e fundamentam a tese de incapacidade temporária e parcial.

A autora apresenta dois laudos particulares (evento1/laudo4) que não servem
como prova da sua incapacidade total e definitiva. O primeiro laudo, datado de 28/01/2019,
apenas atesta a existência da enfermidade sofrida  por ela (depressão) e fala em incapacidade
por tempo indeterminando, o que por si só não justifica a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. Ademais, dois dias após a emissão do laudo em questão, o INSS
constatou capacidade laborativa. O SABI de fl.09 (evento10/out1), datado de 31/01/2019,
indica capacidade laborativa, e estabilização do quadro depressivo, demonstrando que, com o
devido tratamento e medicação, a aparte autora consegue recuperar sua capacidade laborativa.
No que se refere ao segundo laudo (evento1/laudo4/fl.02), datado de 17/10/2018, a autora
estava em gozo do benefício de auxílio doença. Portanto, ao que tudo indica, enquanto a
autora esteve incapacitada a mesma foi beneficiada com a concessão do benefício a que fazia
jus (auxílio doença de 17/10/2018 até 17/12/2018 - evento10/out1/ fl.07). Segue imagem do
SABI para melhor elucidação da lide:
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     Ora, um quadro de depressão moderada não é motivo para a concessão de
aposentadoria por invalidez, mas sim de auxílio doença. A depressão é uma doença que pode
ser controlada, através de tratamento medicamentoso e psicológico. Ainda que não seja
curada, a autora, em tratamento, poderá exercer atividade laborativa. A perícia atesta uma
perda funcional na monta de 50%. Portanto, nota-se que é possível, com o tempo, e realização
de tratamento, diminuir essa perda funcional, possibilitando o retorno às atividades
laborativas. Ainda, a perita deixa bem claro que se trata de um estágio intermediário de
incapacidade (quesito03/fl.05).

No que se refere às condições pessoais e socioeconômicas, não é possível a
concessão do benefício por incapacidade definitiva. Como visto, a incapacidade da autora é
apenas parcial e temporária, sendo possível a recuperação de sua total capacidade laborativa.
Ademais, a autora possui 51 anos de idade, apresentando, portanto, idade compatível com o
labor, sendo possível a sua reinserção no mercado de trabalho.
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No que se refere ao acréscimo de 25%, após a fundamentação acima, por
consectário lógico, determino o seu cancelamento, uma vez que indevida a concessão da
aposentadoria por invalidez. O acréscimo em questão é destinado à pessoas que necessitam
do auxílio de terceiros nas suas tarefas diárias em sua residência, como tomar banho, se
locomover, se alimentar, ou em casos de severos distúrbios mentais, o que não é o caso dos
autos. A autora possui Episódio Depressivo Moderado (F32.1), o que não enseja auxílio
permanente de terceiros, tendo a própria perita mencionado incapacidade intermediária.
Assim sendo, pode-se dizer, no máximo, que a autora necessita de maior atenção, o que não é
o mesmo de assistência permanente de terceiros. Por fim, ressalto que a sua doença afeta
somente, conforme a perícia, o seu trabalho e a sua vida social (quesito11/fl.06), de modo que
não faz jus ao adicional previsto no artigo 45 da Lei 8.213/91.  

Posto isso, firmo o meu entendimento quanto a impossibilidade de
concessão de aposentadoria por invalidez, devendo a autora receber auxílio doença
temporariamente. Assim, considerando que a sentença foi prolatada em 22/01/2020, e a
própria perícia estimou em 4 meses o tempo de recuperação da capacidade laborativa, fixo a
DCB em 120 dias a contar da publicação do presente julgado, em razão da pandemia do
COVID-19. Neste sentido, deverá a parte autora, em caso de persistência de seu estado
incapacitante na DCB, formular pedido de prorrogação de benefício, nos termos do
artigo 60, § 9º, Lei 8.213.

A sentença fixou a imposição de multa, nos seguintes termos:

“Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.”

Multa relativa ao cumprimento da antecipação de tutela. A sentença
determinou a implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada no
valor de R$ 500 reais, sem limites. Considerando que se trata de benefício previdenciário, a
multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é superior à metade do valor do
salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos benefícios previdenciários
concedidos.

No caso, a fixação da multa, já no patamar de R$ 500,00 (por dia de
descumprimento) pode levar a um excesso que gere enriquecimento ilícito. Desta forma, a
fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no momento em
que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor, observadas as
peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se há descumprimento
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reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da determinação judicial
para que não incidisse a multa diária.

Neste sentido, ao sopesar a urgência do benefício por conta de sua natureza
alimentar com o risco de gerar um enriquecimento ilícito, entendo por bem minorar o valor da
multa para R$ 100,00 (cem reais) diários.

Ainda, considerando que a lide versa sobre questões previdenciárias, afasto a
aplicação do IPCA-E, devendo incidir o INPC, conforme Manual de Cálculos da Justiça
Federal, de modo que defiro parcialmente o pedido do INSS.

Ante o exposto, voto por conhecer o conheço o recurso e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para, reformando parcialmente a sentença, minorar a multa relativa ao
cumprimento da antecipação de tutela para R$ 100,00 (cem reais), determinar a aplicação do
INPC sobre o cálculo dos atrasados e, ainda, condenar o INSS a conceder à autora o benefício
de auxílio doença, com DCB em 120 dias a contar do presente julgado,  excluindo, portanto,
o adicional de 25%. Ressalto que é responsabilidade da parte autora formular pedido de
prorrogação em caso de persistência de sua incapacidade. Sem condenação em custas e
nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000561969v5 e do código CRC 7291ea80. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000654-69.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA LUCIA PEREIRA SANT ANNA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
conheço o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando parcialmente a
sentença, minorar a multa relativa ao cumprimento da antecipação de tutela para R$ 100,00
(cem reais), determinar a aplicação do INPC sobre o cálculo dos atrasados e, ainda, condenar
o INSS a conceder à autora o benefício de auxílio doença, com DCB em 120 dias a contar do
presente julgado, excluindo, portanto, o adicional de 25%. Ressalto que é responsabilidade da
parte autora formular pedido de prorrogação em caso de persistência de sua incapacidade.
Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº
99 do FONAJEF, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739679v2 e do código CRC d1cfa66d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001630-76.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE MARCOS RIGO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 51) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido de aposentadoria por invalidez,
desde 22/04/2019, assim como ao pagamento das prestações vencidas. Alega, em síntese,
que o autor se encontra incapacitado para a prática de atividades laborativas devido à
sua doença incapacitante desde 01/03/2011; que os laudos particulares juntados aos autos
comprovam a incapacidade da parte autora desde este período; que o juiz não está adstrito ao
laudo judicial. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão do benefício desde
março de 2011. Contrarrazões apresentadas (Evento 57).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 37): 

[...] 
Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] e Linfoma não-
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Hodgkin difuso, pequenas células (difuso) que a incapacita de forma total e permanente para
o exercício de qualquer atividade laborativa desde 08/02/2010.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 08/02/2010 e
20/08/2012, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde o ajuizamento da ação em 22/04/2019,
tendo em vista que não há nos autos qualquer DER recente.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 22/04/2019, com DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, o autor alega sofrer de doença
incapacitante de caráter permanente, razão pela qual recebeu o benefício de auxílio-doença
em 08/02/2010, indevidamente cessado em 20/08/2012. Por se tratar de doença irreversível,
incurável e progressiva, propôs a presente demanda e, apesar da perita do juízo atestar
incapacidade total e definitiva, com DII em 08/02/2010, o nobre Magistrado julgou
parcialmente procedente, concedendo o benefício previdenciário de auxílio-doença com DIB
em 22/04/2019 e com DIP em 14/02/2020, sob alegação que não há nos autos qualquer DER
recente.

Não obstante, argumenta a parte autora, realizou incontáveis perícias médicas
administrativas após a DII, todas negadas pela Autarquia, razão pela qual requer a reforma da
retro sentença. Argumenta que a TNU entende que se a incapacidade é decorrente da mesma
doença que justificou a concessão do benefício cancelado, há uma presunção de continuidade
do estado de incapacidade desde a data do indevido cancelamento. Portanto, pugna pela
concessão da aposentadoria por invalidez desde a indevida cessação de seu benefício, em
01/03/2011 ou, subsidiariamente, 20/08/2012.
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Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (motorista, 66
anos), a perícia judicial, realizado por médica especialista em Medicina do Trabalho, Drº
Isabella Lucio Louzada, em 27/06/2019 (Evento 14 – LAUDO1), indica sua incapacidade
total e definitiva. A saber, a jusperita confirmou as patologias de transtorno de pânico – F41 e
Linfoma não-hodgkin difuso – C83 (quesito 2), atestando que o periciando está incapacitado
(quesito 6), de forma total definitiva (quesito 7), fixando a DII em 08/02/2010 (quesito 9),
com base exame pericial, laudos, receitas e exames (quesito 14).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, tem-se no Evento 1:

(ANEXO6, fls.5 e 6) Laudo médico psiquiátrico, de 01/03/2011 e 26/07/2011, atestando que o autor encontrava-se
“em transtorno psiquiátrico devido a quadro de transtorno de pânico”;
(ANEXO8, fls. 3 a 5) Laudo médico de especialista em hematologia, em 17/08/2010, 17/03/2011 e 20/01/2012,
atestando a patologia de linfoma não hodgkin, estando à época em tratamento quimioterápico;
(ANEXO10, fls.2) Laudo médico generalista, Drº Giovanni Silverio Coser, em 003/04/2019, atestando que o autor
é portador de transtorno de ansiedade generalizada que o incapacita de exercer sua função laboral de motorista;
(ANEXO11) Laudos SABI’s NB 539.611.458-0, de 12/03/2010, com incapacidade laborativa em razão de linfoma
não-Hodgkin difuso, não especificado; em 18/08/2010 foi mantida a incapacidade, assim como em 07/12/2010,
18/03/2011, 09/08/2011 e 23/01/2012;
(ANEXO12) CNIS, demonstrando o auxílio-doença previdenciário de 08/02/2010 a 20/08/2012. Após este
período, o autor atuou como contribuinte individual na COOPE SERRANA, de 01/02/2014 a 30/11/2014; de
01/01/2015 a 31/05/2015; de 01/07/2015 a 30/11/2015; de 01/01/2016 a 30/11/2016; de 01 a 31/01/2017; de
01/08/2017 a 31/01/2018; de 01 a 31/03/2018; de 01/05/2018 a 28/02/2019. Somente após longo período
procurou a Autarquia ré pleiteando auxílio-doença (NB 539611231-6), sendo indeferido
administrativamente.

Ante aos documentos fornecidos pela própria parte autora, observa-se que
desde a cessação do benefício, em 20/08/2012, o mesmo esteve em labor ativo, sem
restrições, haja vista que voltou a procurar o INSS apenas em 22/04/2019.

A jusperita entendeu que a DII deu-se em 01/03/2011, baseada unicamente em
laudo do Drº Raphael Teixeira Xavier, conforme destaca em esclarecimento realizado no
dia 06/12/2019 (Evento 28 – LAUDO1). Entretanto, não depreendo, a partir dos documentos
anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar a concessão do benefício da
aposentadoria por invalidez em seu favor, desde a data da cessação em agosto de 2012, pois
não se verifica no conjunto probatório qualquer laudo médico que aponte neste sentido.
Ademais, como já mencionado, o autor esteve ativo em seu labor habitual até fevereiro/2019.

A incapacidade para o trabalho é situação de fato dinâmica, que pode agravar-se
ou regredir com o tempo. Resta evidente, portanto, que a avaliação da manifestação de
sintomas incapacitantes no caso presente não fica condicionada à existência de incapacidade
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laboral pregressa, pois não consta nos autos qualquer prova no sentido contrário a
corroborar com a fixação da DII e sua permanência ao longo do tempo, conforme
aponta a jusperita.

Sabe-se que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, em virtude do princípio do
livre convencimento motivado, podendo fundamentar suas decisões com base nas provas
existentes nos autos, permitindo a liberdade para decidir acerca de seu conteúdo de forma que
considerar mais adequada. Isto posto, em que pese a compreensão da jusperita em fixar a DII
com base em único laudo médico particular, a ausência de provas que demonstrem o
estado contínuo incapacitante em conjunto com o desempenho normal das atividades
laborativas neste hiato temporal entre a cessação e o novo requerimento administrativo,
entendo adequada a decisão prolatada, concedendo o benefício da aposentadoria por
invalidez desde a DER de 22/04/2019, NB 539611231-6.

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da Parte Autora para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de
miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000709111v3 e do código CRC 26e7af13. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001630-76.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE MARCOS RIGO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da Parte Autora para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o
recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
§3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739710v2 e do código CRC f59cfd5e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:55:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005234-45.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (evento 38) interposto pela parte autora em
face de sentença (evento 26) que julgou parcialmente procedente o pedido da autora,
condenando o réu  “Conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte
autora, com DIB em 18/06/2019 e com DIP na presente, devendo ser mantido
até a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de
requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação.” Alega, em
síntese, que o autor está total e definitivamente incapacitado, uma vez que recebeu auxílio
doença por 10 anos, possui idade avançada e necessita de cirurgia para recuperar a sua
capacidade laborativa, de modo que impossibilita qualquer reabilitação, tornando imperativa
a sua aposentadoria por invalidez. Assim, requer a reforma da sentença para "conceder o
benefício de aposentadoria por invalidez, convertendo o benefício de auxílio doença já
concedido em aposentadoria por invalidez desde a data do restabelecimento do auxílio
doença, ou outra data que entender cabível, condenando-se o INSS a pagar todas as parcelas
vencidas desde então, devidamente corrigidas, tudo conforme fundamentação supra, e ao
final condene a parte recorrida a custas e honorários advocatícios nos termos do art. 55 da
Lei 9.099/95." 

 No que se refere ao Recurso Inominado da Autarquia (evento 31), este pleiteia
pelo afastamento "da multa diária previamente fixada para o caso de descumprimento da
obrigação de fazer (concessão do benefício) e de não fazer (não cessar sem prévia perícia),
ou, subsidiariamente, reduzi-la para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo,
R$1.000,00 (mil reais); b) afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade dos §§ 8º
e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91, incluídos pela Lei 13.457/2017, e fixar a DCB em 120
dias a contar da implantação do auxílio-doença”.  Contrarrazões apresentadas - Evento 39 e
46.

VOTO

1. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício
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do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para
que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao
benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para
o trabalho; no auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na
aposentadoria por invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas.

2. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada:  
 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099, de 1995.

Decido. Sem preliminares, passo ao mérito.

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos:
verificação de incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual,
manutenção da qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento
da enfermidade, e cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei
8.213/91). Já a aposentadoria por invalidez será devida quando demonstrada
incapacidade permanente para atividades laborativas e impossibilidade de adaptação
para outra (art. 42 da supracitada lei).

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no
sentido de que a parte autora é portadora de Espondilodiscoartrose cervical, lombar e
Síndrome do Manguito Rotador que a incapacita de forma parcial e temporária para o
exercício de suas atividades laborativas desde 18/06/2019.

O perito judicial, após constatar a incapacidade temporária da parte
autora para o labor, afirmou que não é possível determinar prazo para tratamento.

Pois bem.

Inicialmente, insta registrar que a parte autora impugnou o laudo
pericial no tocante à natureza temporária de sua incapacidade atestada pela perita,
aduzindo que estaria permanentemente inapta ao labor.

Porém, a partir das conclusões da perita judicial, analisando todo o
acervo probatório coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de
infirmar o atestado pela médica-perita do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as
patologias geram a incapacidade total e definitiva da parte requerente.
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Com base nessas premissas, indefiro a impugnação da parte autora.

Comprovada a incapacidade laborativa da autora e tendo sido fixada
sua data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários
à concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o
cumprimento do período de carência exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença
entre 21/11/2008 e 25/07/2018, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, encontrando-se a parte autora temporariamente inapta ao
trabalho, merece acolhimento sua pretensão quanto à concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença desde a DER em 18/06/2019.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de
constitucionalidade, reputo inconstitucional norma específica incluída pela Lei
13.487/17, que acrescentou o § 9º ao artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de
fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte
dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a
sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art.
62.").

Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível
com a concessão do benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201,
I, assegura a cobertura dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver
manutenção do benefício enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não
se coaduna com a Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício
sem aferição do evento que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura
enquanto houver o evento – no caso doença/incapacidade – e não enquanto não
decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991,
em relação a benefícios por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o
Princípio da Separação de Poderes (CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do
dispositivo que ora se declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da
revisão dos benefícios ao próprio Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo
hábil para que o jurisdicionado tome conhecimento da concessão do benefício antes
que ele seja cessado pelo simples decurso do prazo, o que fatalmente gera nova
demanda judicial sem qualquer necessidade.
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Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS
independentemente do pedido de prorrogação, até a constatação da plena capacidade
da parte autora por perícia administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos
termos do art. 62, cabendo ao INSS a convocação do segurado no momento em que
entender oportuno.

Por fim, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por
invalidez, porquanto ausente um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a
incapacidade laboral de caráter permanente.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
veiculado na inicial, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte
autora, com DIB em 18/06/2019 e com DIP na presente, devendo ser mantido
até a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de
requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição
quinquenal, compensando-se os valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do
Juízo, nos termos da Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A correção monetária deverá ser calculada com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, em razão do resultado do RE 870947, que
declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com
redação da Lei 11.960/09. Os juros de mora incidirão a partir da citação, nos termos
do art. 1º F da Lei 9.494/97.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do
INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem
como a manifesta hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é
consequência inafastável do direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º
da Constituição Federal de 1988, impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA
ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001,
para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Em sendo apresentado recurso inominado, intime-se a parte recorrida
para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Vindas estas, ou certificada
pela Secretaria a sua ausência, remetam-se os autos à Turma Recursal.
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Não sendo apresentado recurso ou após o trânsito em julgado da
sentença, intime-se o INSS para apresentar o cálculo dos valores devidos, no prazo de
30 (trinta) dias.

Em seguida, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor, na forma do
artigo 17, da Lei 10.259/2001, dando-se vista às partes após a conferência do mesmo.

Após o depósito dos valores, intime-se a parte autora para o seu
levantamento, em seguida, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.

 

4. Cinge-se a controvérsia quanto à definitividade da capacidade laborativa
da parte autora. In casu, a perícia judicial (realizada em 11/12/2019 por médico
especialista em Cirurgia Geral – evento 15), concluiu que o autor (62 anos) está parcial
e temporariamente incapaz para exercer sua atividade laborativa de vendedor, desde
18/06/2019 (quesito 9/ fl.07), devido à Espondilodiscoartrose cervical (CID M54.2),
lombar (CID M54.4) e Síndrome do Manguito Rotador (CID M75). O perito ressalta
que a incapacidade decorre de progressão e afirma que houve piora do quadro com o
tempo (quesito 10/ fl. 08). Ainda, observa que o autor limitação de "Elevação dos
MMSS e extensão dos MMII” (quesito 9/fl. 04), bem como afirma ser necessária a
realização de procedimento cirúrgico para a recuperação da capacidade laborativa
do autor (quesito 12/ fl.05). Por fim, atesta que o autor a dor proveniente das patologias
do autor estão no nível “forte e moderado”, incapacitando-o parcialmente para o labor
(quesito 16/ fl. 05). 

5. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Neste sentido, ao compulsar os autos, observo um
extenso e robusto conjunto probatório que comprova não apenas a sua doença, como
também sua incapacidade laborativa para qualquer atividade. Saliento que apesar de a
perícia ter concluído pela capacidade parcial e temporária, esta também trouxe
informações que, analisadas conjuntamente as condições sociais, corroboraram e
fundamentam a tese de incapacidade total e definitiva. 

6. Apesar de a perícia considerar a doença temporária, observo que se trata
de uma incapacidade definitiva. Explico. O autor recebeu auxílio doença de
21/11/2008 até 25/07/2018, pelas mesmas doenças incapacitantes discutidas no
atual processo. Logo, as limitações e doenças que acometem o autor o incapacitam
desde 2008 e persistem até o presente momento. Neste sentido, a perícia ressaltou que
o autor necessita ser submetido à procedimento cirúrgico para recuperar a
capacidade laborativa, contudo, reconhece que ainda que o autor realize o
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tratamento cirúrgico indicado, não é possível determinar se ele recuperará sua
capacidade laborativa (quesito 12 e 14/ fl.05). Neste sentido, considerando que a parte
não é obrigada a se submeter à cirurgia a fim de recuperar sua capacidade laborativa,
devida é a aposentadoria por invalidez. Importante ressaltar que tal decisão coaduna
com o entendimento firmado pela TNU no PEDILEF de nº 00337804220094013300.
Vejamos:  
 
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL
ATESTOU HAVER POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO APÓS CIRURGIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL.
FACULDADE DE NÃO SE SUBMETER A TRATAMENTO CIRÚRGICO. PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS. NÃO OBRIGATORIEDADE DE
SUBMISSÃO DO SEGURADO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CORRETA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
Autarquia, ora Recorrente, pretende a reforma do acórdão vergastado que manteve a r.
sentença de procedência do pedido, determinando a concessão de aposentadoria por
invalidez sob o fundamento de que a reabilitação estaria condicionada à cirurgia e que
a lei faculta a submissão a este tratamento. 2. Em suas razões, o MM. Juiz Federal
Relator do V. Acórdão sustenta que a perícia judicial concluiu que a recorrida é
portadora de “sequela de fratura do fêmur esquerdo e presença de calcificação
heterotópica na região do quadril”, o que a incapacita para a realização de sua
atividade laborativa habitual (passadeira), sendo total e temporária a incapacidade.
Dessa forma, entendeu que são reduzidas as chances de reabilitação para outra
atividade, condicionada, ainda, a êxito no tratamento cirúrgico para remoção da
calcificação, o que revela ter sido correta a decisão no sentido da concessão de
aposentadoria por invalidez, uma vez que a autora não é obrigada a se submeter a esse
tipo de tratamento, contra a sua vontade e sem certeza de sucesso. 3. A Autarquia
interpôs Pedido de Uniformização, com fundamento no artigo 14, §2º da Lei
10.259/2001, no qual alega que a faculdade legal de não se submeter a tratamento
cirúrgico não é motivo suficiente para concessão de aposentadoria por invalidez. Traz
como paradigma julgado da 2ª Turma Recursal do Paraná, segundo o qual mesmo
sendo a recusa a tratamento cirúrgico uma faculdade garantida por lei, esta não tem o
condão de modificar os requisitos exigidos pela legislação para a concessão de
aposentadoria por invalidez. 4. Em suma, demonstrada a divergência requer a
Autarquia, ora Recorrente, que seja o Incidente de Uniformização conhecido e provido,
reformando-se o acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por invalidez. 5. O incidente, tempestivo, foi inadmitido pela Turma
Recursal de origem sob a alegação de ausência de similitude fático-jurídica. A parte
autora agravou e os autos foram encaminhados ao Presidente dessa Turma Nacional
de Uniformização e distribuídos a esta Relatora. 6. O presente Pedido de
Uniformização que se conhece ante a divergência jurisprudencial apontada. 7.
Pretende o Recorrente a reforma do Acórdão que manteve a sentença de procedência
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do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que se a
parte autora recusa-se a se submeter a procedimento cirúrgico, não é possível a
concessão de aposentadoria por invalidez. 8. Defende a recorrente que é certo que a
legislação garante ao segurado o direito de não se submeter a tratamento cirúrgico
para sua reabilitação profissional (Lei nº 8.213/91, art. 101) em razão dos riscos que
lhes são imanentes. No entanto, tal faculdade não é motivo suficiente para concessão
de aposentadoria por invalidez que possui requisitos próprios. No caso, defende que é
correta a manutenção do auxílio-doença até a melhora do quadro ou reabilitação. 9.
No entanto, o entendimento da Autarquia recorrente não deve prevalecer. A lei não
obriga a parte a realizar a cirurgia quando esta é a única opção de cura para a
incapacidade, uma vez que a este procedimento são inerentes riscos aos quais a parte
autora não está compelida a enfrentar. 10. Além disso, conforme restou consignado no
acórdão recorrido que não há certeza quanto ao êxito no tratamento cirúrgico, de
modo que é correta a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a probabilidade
de permanecer a sequela que a incapacita mesmo após a cirurgia. 11. Portanto, se nem
mesmo a cirurgia é a garantia de que a incapacidade efetivamente será superada, resta
considerar que a incapacidade é definitiva e o benefício de aposentadoria por invalidez
ser concedido, portanto, correta é a interpretação dada ao caso pela Turma Recursal
de origem, que reconheceu presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria
por invalidez. 12. Recurso conhecido e improvido.” 

7. Ora, não é razoável afirmar que uma doença que incapacita o recorrente
de exercer qualquer atividade laborativa há 10 anos é temporária. Portanto,
considerando que a capacidade laborativa da parte autora está diretamente condicionada
à realização de cirurgia, entendo que se trata de uma incapacidade total definitiva e não
parcial e temporária, desse modo. Segue imagem do CNIS para melhor elucidação dos
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fatos:  
 

8. O autor trabalha como vendedor, possui idade avançada (62 anos) e baixo
grau de instrução (5ª série). Não bastante, a perícia foi muito clara ao reconhecer a
dificuldade - mais próximo da impossibilidade - do autor ao ser reabilitado, vejamos
(evento 15):

9. 20. Frente as patologias do autor, o mesmo tem a mesma possibilidade de reinserção no
mercado de trabalho se comparado com outras pessoas de sua faixa etária e grau de
instrução que não possuem doença alguma? R: Não.

10. De fato, a “definitividade da incapacidade” (impossibilidade de controle
da enfermidade e de readaptação do segurado para o exercício de nova atividade
laboral) deve ser analisada não só à luz de critérios médicos como também do caráter
social da Previdência e a realidade econômico-social do País (TNU - Processo nº
2005.83.00506090-2, rel. juíza Maria Divina Vitória). Para esta verificação, deve-se
adotar como critérios a idade do segurado, assim como o seu grau de instrução, em
conjunto com demais elementos de prova colacionados pelas partes. 

11. Ainda que teoricamente a parte autora possa voltar a trabalhar, na prática,
suas chances diminuem drasticamente. Explico. O autor está há 12 anos afastado do
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mercado de trabalho devido às suas graves patologias, possui 62 anos de idade, ensino
fundamental incompleto, além de possuir graves limitações. Vale ressaltar que,
conforme já ressaltou o perito, uma possível reabilitação profissional é algo
praticamente impossível. Assim, suas condições sociais somadas ao seu quadro de
saúde demonstram a impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho, de
modo que é imperativa a sua aposentadoria por invalidez.

12. Passo a analisar o recurso no INSS. A Autarquia requer que seja
afastada "a declaração incidental de inconstitucionalidade dos §§ 8º e 9º do art. 60 da
Lei n.º 8.213/91, incluídos pela Lei 13.457/2017, e fixar a DCB em 120 dias a contar
da implantação do auxílio-doença." Contudo, considerado a concessão da
aposentadoria por invalidez nos termos da  fundamentação supra, entendo por
prejudicado tal pedido. Contudo, o recurso restou prejudicado nessa parte. 

13. Contudo, no que se refere à cominação as astreintes, a sentença fixou a
imposição de multa, nos seguintes termos:

14. “Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável
do direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de
1988, impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação
do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por
dia de atraso.”

15. Multa relativa ao cumprimento da antecipação de tutela. A sentença
determinou a implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária a ser fixada
no valor de R$ 500 reais, sem limites. Considerando que se trata de benefício
previdenciário, a multa diária de R$500,00 se torna desproporcional, visto que é
superior à metade do valor do salário mínimo, que é parâmetro para grande maioria dos
benefícios previdenciários concedidos.

16. No caso, a fixação da multa, já no patamar de R$ 500,00 (por dia de
descumprimento) pode levar a um excesso que gere enriquecimento ilícito. Desta
forma, a fixação da multa deve ser pensada de acordo com as condições enfrentadas no
momento em que ela incidirá e com o grau de resistência apresentado pelo devedor,
observadas as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração, ainda, se
há descumprimento reiterado da obrigação pela parte ré, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, até porque bastaria o cumprimento tempestivo da
determinação judicial para que não incidisse a multa diária.

17. Neste sentido, ao sopesar a urgência do benefício por conta de sua
natureza alimentar com o risco de gerar um enriquecimento ilícito, entendo por bem
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minorar o valor da multa para R$ 100,00 (cem reais) diários, sem limitação no montante
final.

18. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da parte autora, e, no
mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença. Determino  a manutenção do
auxílio doença concedido na sentença com DIB em 18/06/2019, e converto o referido
benefício em aposentadoria por invalidez na data da presente sessão, porquanto este o
momento da constatação da incapacidade total e permanente da autora privilegiando-se,
neste caso, o princípio do livre convencimento do magistrado (arts. 436 e 439, ambos
do CPC, de aplicação subsidiária à Lei 10.259/2001). Após o trânsito em julgado,
deverá o INSS pagar os atrasados devidos, compensadas as parcelas já pagas, com a
aplicação de juros de mora desde a citação, em consonância com os índices previstos no
artigo 1º-F da 9.494/97, com redação alterada pela Lei 11.960/09, bem como correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índice estabelecido pelo
Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas nem em honorários
advocatícios, conforme Enunciado 99 do FONAJEF, bem como Enunciado 56 das
TR/ES. No que se refere ao recurso da Autarquia, voto por julgar parcialmente
prejudicado diante da perda superveniente do objeto. Na parte em que conhecido,
voto por dar parcial provimento, de modo que minoro para R$ 100,00 (cem reais)
o valor da multa diária. Sem condenação em custas e nem em honorários
advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000711976v4 e do código CRC 144a2ad5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005234-45.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARCHIORI DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora, e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença.
Determino a manutenção do auxílio doença concedido na sentença com DIB em 18/06/2019,
e converto o referido benefício em aposentadoria por invalidez na data da presente sessão,
porquanto este o momento da constatação da incapacidade total e permanente da autora
privilegiando-se, neste caso, o princípio do livre convencimento do magistrado (arts. 436 e
439, ambos do CPC, de aplicação subsidiária à Lei 10.259/2001). Após o trânsito em julgado,
deverá o INSS pagar os atrasados devidos, compensadas as parcelas já pagas, com a aplicação
de juros de mora desde a citação, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da
9.494/97, com redação alterada pela Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índice estabelecido pelo Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Sem condenação em custas nem em honorários advocatícios, conforme Enunciado
99 do FONAJEF, bem como Enunciado 56 das TR/ES. No que se refere ao recurso da
Autarquia, voto por julgar parcialmente prejudicado diante da perda superveniente do objeto.
Na parte em que conhecido, voto por dar parcial provimento, de modo que minoro para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária. Sem condenação em custas e nem em honorários
advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 05 de agosto de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739714v2 e do código CRC 53002b86. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 5/8/2020, às 18:56:7 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013707-86.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de  Mandado de Segurança impetrado pelo INSS contra ato
atribuído ao juízo da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim. Em resumo, alega que a
decisão atacada, acolhendo requerimento do autor, condenou o INSS ao pagamento de multa
de R$ 46.614,40, que se mostra abusiva, fixada em processo cuja execução abrangeu o valor
de R$ 23.307,201. Defende que a multa não deve ser contado em dias corridos, que seja
reduzida para R$100,00 diários além de limitada até o valor da metade do principal devido.

VOTO

 

2. Foi proferida decisão liminar nos seguintes termos:

Cuidam os autos de  Mandado de Segurança impetrado pelo INSS contra ato atribuído ao
juízo da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim. Em resumo, alega que foi arbitrada
multa diária de R$ 500,00 limitada ao montante principal executado, o que resultou em R$
46.614,40. Questiona, contudo, o descumprimento da sentença alegando que o benefício
deveria ser implementado em 30 dias corridos, mas, a multa não foi estabelecida da mesma
forma, sendo omissa a sentença nesse ponto. Defende, assim, que deve ser contada em dias
últimos contando-se a partir do primeiro dia útil após o trigésimo dia corrido. Ainda, sustenta
que há excesso no valor da multa e requer seja dado provimento ao presente mandamus para
reformar a decisão com a exclusão da multa em dias corridos e a redução da mesma para cem
reais por dia.

Eis a decisão impugnada:

"Inicialmente, esclareço que o prazo para o cumprimento de medida de urgência trata-se de
prazo material, não submetido, portanto, à contagem própria aos prazos processuais.
Ademais, de acordo com o disposto no artigo 214, II, do CPC, o período de férias forenses,
feriados1 e recesso não suspende o prazo para cumprimento da tutela de urgência.
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Por sua vez, conforme preconiza o §4º do art. 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia
em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado.”

No caso dos autos, restou expresso na sentença proferida que o prazo concedido ao INSS
deveria ser contado em dias corridos. Conclui-se, pois, que o valor final das astreintes deve
ser calculado considerando-se dias contínuos, e não úteis. 

Pois bem. De acordo com o evento 27, a EADJ do INSS foi intimada para cumprimento da
obrigação de fazer, com início da contagem do prazo de 30 dias em 12/06/2019. Sendo assim,
a data final do referido prazo foi o dia 11/07/2019. Todavia, a obrigação somente foi cumprida
no dia 17/12/2019 (evento 54), após reiteradas intimações, justificando-se, assim, a incidência
da multa arbitrada.

Como pode se observar, a Autarquia não recorreu da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos
reais), deixando de se utilizar, oportunamente, do mecanismo apropriado para a apresentação
de questionamentos sobre o teor do decisum, inclusive sobre o valor e legalidade das
astreintes. Também não apresentou justa causa para o cumprimento extemporâneo da
obrigação, arguindo, em resumo, ausência de razoabilidade.

Diante do que dispõem o §1º, do art. 536, e o art. 537, caput, do CPC, extrai-se que a
imposição de multa diária independe da recalcitrância do devedor, podendo ser fixada desde
logo pelo Juízo, inclusive de ofício.

Tratando-se de situação em que se discute o direito a benefício previdenciário, verba de
caráter alimentar, faz-se necessária a imposição de meios de coerção que garantam a
utilidade e eficácia do provimento jurisdicional, sob pena de causar ao paciente grave dano de
difícil ou incerta reparação, legitimando-se, pois, o montante arbitrado.

Saliento que a referida multa não se confunde com aquela prevista no artigo 77 do CPC,
aplicável às hipóteses de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Cumpre mencionar,
também, que a obrigação decorrente da tutela provisória de urgência não se submete aos
prazos previstos no §5º do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e no art. 17 da Lei nº 10.259/01, uma
vez que estes dizem respeito, respectivamente, ao primeiro pagamento administrativo do
benefício e ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, diferenciando-se, pois, da
obrigação de fazer imposta ao Réu.

A demora para o cumprimento da obrigação de fazer foi considerável, isto é, 158 dias de
atraso, fazendo o valor total da multa diária alcançar R$ 79.000 (setenta e nove mil reais),
quase o dobro da condenação principal.

Neste caso específico, portanto, não há dúvidas de que a multa tornou-se excessiva, devendo
ser limitada a patamar que ostente razoabilidade. Assim, entendo que, in casu, o valor acima
citado, que equivale a aproximadamente 75 salários mínimos vigentes, deve ser reduzido ao
valor da própria condenação principal, ou seja, a R$ 46.614,40 (quarenta e seis mil,
seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos).
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Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AUTORAL para fixar o
total da multa diária devida em R$ 46.614,40 (quarenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais
e quarenta centavos).

Intimem-se.

Após, requisite-se o pagamento dos valores devidos."

A impetração de mandado de segurança contra decisão judicial interlocutória é juridicamente
possível nas hipóteses em que não possa ser manejada a interposição de recurso com efeito
suspensivo (enunciado n. 267, da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, art.
5º, II, da Lei n. 12.016/09). Tal orientação restritiva, que limita a admissibilidade da ação
constitucional para impugnar decisão judicial, apenas pode ser admitida nos casos em que
resta constatada teratologia ou determinação evidentemente discrepante de lei. Desta forma,
possível a utilização do MS no rito dos Juizados Especiais Federais apenas excepcionalmente,
tendo em vista o não cabimento de recurso contra decisão que não verse sobre tutela cautelar
ou antecipada (arts. 4º e 5, da Lei n. 10.259/01).

Contudo, a consideração de tais elementos para a impetração do mandado de segurança deve
observar os princípios da celeridade e da oralidade, uma vez que a referida ação
constitucional não deve ser convertida em um novo recurso de agravo, contra a orientação
que guia a disciplina dos Juizados Especiais Federais (irrecorribilidade das decisões).

Pois bem. É de se esperar a observância/respeito às ordens judicias pela Autarquia
Previdenciária, o que é a regra e somente em certas ocasiões é que se torna necessária a
reiteração de determinada ordem, com imposição de multa, até mesmo em razão da
sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Assim, a
imposição de multa deve ser analisada caso a caso.

No caso, a sentença (evento 24 do processo originário, proferida em 05/2019) deferiu a tutela
antecipada e o prazo de 30 dias corridos para sua implantação, sob pena de multa diária de
R$ 500,00. O INSS interpôs recurso inominado mas, posteriormente, desistiu. Assim o
despacho de evento 46 (proferido em 11/2019) determinou nova intimação do INSS para em 5
dias corridos comprovar o cumprimento da tutela sob pena de majoração da multa anterior.
Novamente, em 12/12/2019 (evento 51) novo despacho intimando o INSS para comprovar o
cumprimento da tutela já majorando a multa para R$ 1.000,00. Foram apresentados cálculos
para execução do julgado e, após a expedição de RPV, a parte autora impugnou requerendo
seja incluída a multa diária aplicada. A decisão de evento 78 acolheu parcialmente a
impugnação fixando o total da multa diária devida em R$ 46.614,40.

Note que foram dadas oportunidades para o que o INSS cumprisse a tutela e informasse tal
evento nos autos, o que não aconteceu, demorando 158 dias para cumprir, o que levou a multa
a patamar reconhecidamente excessivo pelo juízo processante, que a limitou a R$ 46.614,40
(decisão de evento 78).

Pois bem. Não se discute a mora da Autarquia no cumprimento da obrigação. Por outro lado,
entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00 ou mesmo
R$ 1.000,00 dia). No caso concreto, e como salientou também o juízo processante, a multa
ultrapassaria R$ 70.000.00 sendo desarrazoada a aplicação da penalidade neste patamar,
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porém, também se mostra excessiva no valor fixado (R$ 46.614,40), razão pela qual a multa
deveria ser reduzida para R$100,00 (cem reais) por dia, conforme entendimento já reiterado
das Turmas Recursais do ES. No caso, havendo reiterado descumprimento deve a multa ser
fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), contando-se o prazo em dias úteis.  

Saliento que o entendimento desta Turma  Recursal, é que os prazos, para cumprimento da
tutela, sejam contados em dias úteis, como os demais prazos processuais.

3. No que toca o prazo fixado pelo juízo para cumprimento da tutela, em dias
corridos, entendo que o mesmo não deve prevalecer. Isso porque os prazos, nos juizados
especiais federais, são contados em dias úteis, e, conforme se observa, o próprio sistema
processual E-PROC os faz desta forma.

4. Importante pontuar, ainda, que para dirimir essa questão, as Turmas Recursais
do Espírito Santo editaram o Enunciado 66, com a seguinte redação:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve
ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis,
observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado.

5. Dessa forma, somente se pode considerar que o INSS descumpriu a decisão a
partir do prazo que consta do sistema E-PROC, que, no caso, somente findou em 25/07/2019
(evento 27 dos autos originais).

6. Somente a partir desse prazo poderá incidir multa, sendo que, então, será
contada em dias corridos. Contudo, em relação ao valor da multa aplicada pelo juízo, chamo
atenção que, enquanto integrante desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito
às ordens judicias pela Autarquia Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em
algumas ocasiões, como a presente, é que foi necessária a reiteração de determinada ordem,
até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de cumprimento de ordens judiciais
– APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo
INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até mesmo ser desnecessária a
antecipação das astreintes.

7. No entanto, entendo que é desmedida a aplicação da penalidade no valor
fixado (R$500,00 e R$1.000.00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia,
somente contada a partir do 31º dia útil a partir da primeira intimação, aumentada para
R$200,00, a partir do descumprimento reiterado.

8. Diante disso, os cálculos devem ser refeitos a partir desses parâmetros.

9. Ante o exposto, VOTO POR CONCEDER PARCIALMENTE A
SEGURANÇA apenas determinar que o cálculo das astreintes seja refeito, reduzida a multa
aplicada para o patamar de R$ 100,00 por dia de descumprimento, a qual deverá ser
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computada somente a partir do 31º dia útil após a data de intimação da impetrante, em dias
corridos, e majorada para R$200,00 a partir da reiteração do descumprimento. Sem
condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000745011v3 e do código CRC b8294185. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5013707-86.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
PARCIALMENTE A SEGURANÇA apenas determinar que o cálculo das astreintes seja
refeito, reduzida a multa aplicada para o patamar de R$ 100,00 por dia de descumprimento, a
qual deverá ser computada somente a partir do 31º dia útil após a data de intimação da
impetrante, em dias corridos, e majorada para R$200,00 a partir da reiteração do
descumprimento. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826611v2 e do código CRC 30ba3c8f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:38 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5017191-12.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: ERILDO PINTO E OUTRO
ADVOGADO: ERILDO PINTO (OAB ES004621)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão
interlocutória proferida pelo Juiz do 2º Juizado Especial de Vitória, que negou o pedido da
parte autora, quem buscava a aplicação do IPCA-E, para fins de correção monetária, tendo
em vista o afastamento da TR pelo STF, a partir do julgamento do tema 810. Requer a
suspensão do ato coator até o julgamento definitivo do mandado de segurança. A União se
manifestou no evento 11. A autoridade coatora não apresentou informações.

VOTO

2. As razões expostas pela União não são capazes de alterar o entendimento
adotado na decisão que deferiu a liminar (evento 3), devendo prevalecer o entendimento
adotado pelo STJ nas decisões transcritas.

3. Nesse sentido, adoto a decisão de evento 3 como razões de decidir:

“02. O artigo 5º da Lei n.10.259/2001 prevê que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais é
cabível recurso somente em face de sentença definitiva ou de decisões que defiram medidas
cautelares no curso do processo (art. 4º da Lei n.10.259/2001). A decisão impugnada não se
enquadra em nenhuma dessas hipóteses, uma vez que veicula indeferimento de pedido de
exclusão de multa processual, em fase de cumprimento do julgado, o que a tornaria, portanto,
irrecorrível, considerando os meios processuais fornecidos de ordinário pela lei de regência.

03. Conforme entendimento pacífico na Jurisprudência Pátria, em se tratando de decisão
irrecorrível, é cabível o ajuizamento de mandado de segurança, desde que se trate de decisão
teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder. Nesse sentido, STF -
RMS: 31.722/DF, STJ - RMS: 32.787/SE e STJ - REsp: 129.604/BA.

04. Nos autos da ação originária, assim decidiu o juízo de origem:

O STF decidiu em 20/09/2017, no RE 870.947 (Tema 810), com trânsito em julgado em
03/03/2020 que a Taxa Referencial (TR) não pode ser utilizada como índice de correção nos
processos judiciais, devendo para tanto ser utilizado o IPCA-E. Mantiveram-se os juros de

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 187



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprimi… 8/267

5017191-12.2020.4.02.5001 500000759642 .V3 JES10842© JES7060

mora de 0,5% ao mês para todos os processos não tributários em face da União e suas
Autarquias.

Naquela decisão, o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 1º-F
da Lei 9.494/97, dada pela Lei 11.960/09. Não houve modulação de efeitos, motivo pelo qual a
declaração de inconstitucionalidade operou efeitos ex tunc, anulando o texto legal
considerado inconstitucional e restaurando a redação do dispositivo legal anterior.

Assim, a fixação de correção monetária pela TR, efetivada com base no dispositivo legal
inconstitucional, deve ser modificada. Trata-se da aplicação do conceito doutrinário da “coisa
julgada inconstitucional”, prevista inicialmente do antigo parágrafo único do art. 741 do
CPC/73, reproduzido no §12 do art. 525 do CPC/2015.

Por sua vez, o §15 do art. 525 do CPC/2015 prevê que, quando a declaração de
inconstitucionalidade ocorrer após o trânsito em julgado, como é o caso, a matéria pode ser
revista através de Ação Rescisória. Entretanto, como no rito dos Juizados Especiais Federais
não cabe Ação Rescisória (art. 59 da Lei 9.099/95), é necessária uma nova ação de
conhecimento pelo rito dos juizados, visando desconstituir a coisa julgada inconstitucional.
Assim, não me parece adequado modificar o índice neste próprio feito, uma vez que a
legislação processual exige uma nova ação.

Isso posto, considerando que o montante principal já foi executado com a expedição do devido
RPV (eventos 124, 127 e 128), dou como encerrada a fase de execução da presente demanda,
reiterando que o autor pode buscar a diferença em sede de nova ação.

05. Da análise da inicial da presente ação, conclui-se que assiste razão ao Impetrante, uma
vez que não há se falar em ocorrência de coisa julgada sobre a fixação de correção monetária,
sobretudo quando ela não foi sequer objeto da controvérsia, tendo sido fixada pela sentença.

06. Assim, tendo o STF decidido pelo afastamento da TR, mesmo após o trânsito em julgado
da sentença que determinou sua aplicação,  encontrando-se o processo em fase de execução,
não existe óbice para que o novo entendimento seja adotado, imediatamente, conforme,
inclusive, já vem decidindo o STJ:

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS
MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA
À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do
STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são
obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no
mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei
nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente
a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa
julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno
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desprovido. ..EMEN: (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1797129
2019.00.39206-0, GURGEL DE FARIA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:25/09/2019
..DTPB:.)(gn)

.EMEN: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO
DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. TESE
ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI Nº 11.960/09. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL
DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº
9.494/97. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada
ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando,
contudo, ao mero reexame da causa. 2. No que tange a suposta omissão do acórdão
embargado sobre a tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título
executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa
julgada, verifica-se que a matéria foi expressamente decidida por esta Segunda Turma quando
do julgamento do agravo interno, restando consignado que a lei nova superveniente que altera
o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de
execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. Desta forma, não há que se falar em omissão do
julgado. 3. Em relação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº
11.960/09, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no julgamento do RE n.
870.947/SE, afastou o uso da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda Pública, mantendo a constitucionalidade de referida norma em
relação aos juros moratórios decorrentes de relações jurídicas não-tributárias, como ocorre
no presente caso. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese para atualização monetária: "O art.
1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CFRB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo idônea a
promover os fins a que se destina". Logo, deve ser afastada para fins de correção monetária a
incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, pois o
Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE nº
870.947/SE). 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para
dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação. ..EMEN:
(EDAIRESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL - 1571133 2015.03.05253-2, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:18/09/2018 ..DTPB:.) (gn)

07. Assim, entendo que a pretensão do impetrante é legítima, restando configurado, portanto,
o fumus boni iuris, conforme acima explicitado. Ademais, o periculum in mora se verifica em
razão do risco de perecimento do direito, uma vez que a decisão impugnada determinou a
baixa e arquivamento dos autos..”
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4. Diante disso, a decisão de evento 143 dos autos originais (0006749-
32.2014.4.02.5050) deve ser afastada, diante de sua manifesta ilegalidade, devendo ser
adotado como índice de correção monetária o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

5. Ante o exposto, VOTO POR CONCEDER A SEGURANÇA, para
determinar que os cálculos dos valores devidos, no bojo do processo 0006749-
32.2014.4.02.5050, sejam refeitos, adotando-se como índice de correção monetária o Manual
de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos
termos da Lei.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000759642v3 e do código CRC 9e5fbf99. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:39 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5017191-12.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
IMPETRANTE: ERILDO PINTO
ADVOGADO: ERILDO PINTO (OAB ES004621)

IMPETRANTE: DJALMA DA SILVA FILHO
ADVOGADO: ERILDO PINTO (OAB ES004621)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONCEDER
A SEGURANÇA, para determinar que os cálculos dos valores devidos, no bojo do processo
0006749-32.2014.4.02.5050, sejam refeitos, adotando-se como índice de correção monetária
o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas ou honorários
advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826609v2 e do código CRC 8d873241. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001799-66.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VANDERLUCE PEREIRA ROGERIO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)
ADVOGADO: CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela autora, em face de sentença
que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada perícia
pelo juízo, e que não houve coisa julgada, pois houve agravamento do estado cancerígeno da
autora, o que representaria causa de pedir diversa. Contrarrazões apresentadas (evento 56).

VOTO

2. A autora pleiteia a concessão do adicional de 25% à sua aposentadoria por
invalidez, uma vez que alega necessitar da ajuda permanente de terceiros. 

3. O juízo reconheceu a ocorrência de coisa julgada material, nos seguintes
termos: 

A autora já havia ajuizado demanda contra o INSS objetivando a concessão de aposentadoria
por invalidez por renda majorada em 25% necessidade de assistência permanente de
terceiros (Processo nº 0007147-71.2017.4.02.5050). O perito ortopedista examinou a autora
em 8/5/2017, tendo negado a necessidade de assistência permanente de terceiros. A sentença
condenou o INSS a conceder a aposentadoria por invalidez, mas julgou improcedente o
pedido de concessão do adicional de 25% (evento 2).

A autora está recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/620.560.765-8 desde 8/5/2017
(evento 10).

A autora formulou novo requerimento administrativo de adicional de 25% por necessidade de
assistência permanente de terceiros.

A perícia médica administrativa, em 26/8/2019, indeferiu o requerimento administrativo de
adicional de 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros (evento 41,
LAUDO3).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 188



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 13/267

5001799-66.2019.4.02.5001 500000744392 .V6 JES10842© JES10842

A autora não exibiu laudos médicos novos. A pretensão está ancorada no laudo do médico
assistente datado de 9/3/2017 (evento 1, LAUDO6). Ocorre que a pretensão de adicional de
25% com base no quadro clínico consolidado em 2017 já foi objeto de sentença transitada
em julgado. A pretensão da autora desafia a coisa julgada material. 

4. Diferentemente do que alega a autora, não entendo que houve cerceamento de
defesa. Uma vez que ela não apresentou qualquer laudo que pudesse indicar a ocorrência
de modificação em sua condição, sua pretensão está baseada no mesmo laudo médico
que já foi objeto de apreciação pelo juízo, nos autos de n. 0007147-71.2017.4.02.5050.

5. Certamente, o simples fato de ter apresentado novo requerimento
administrativo não é suficiente para modificar a causa de pedir, não havendo indício de que,
após a análise do processo anterior, houve modificação fática no estado de saúde da autora.
Assim, impõe-se reconhecer a ocorrência de coisa julgada material.

6. Diante disso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos, pois nessa ação não foi juntado laudo que aponte que na DER a autora tivesse
amparada em nova causa de pedir. Não há novo laudo nos autos, apenas documento já
analisado no processo anterior. Neste caso, não há que se falar em cerceamento de defesa pois
o juiz não deve impulsionar o processo se o único laudo juntado já foi analisado
anteriormente em ação com exatamente o mesmo pedido. 

7. No laudo 3 do evento 41, a perícia do INSS menciona que a autora nega
recidiva de câncer, que faz acompanhamento com oncologista de 6 em 6 meses, mas a autora
não juntou qualquer laudo recente junto com a inicial ou no decorrer do processo ( até a
sentença). Portanto, se pretende se insurgir contra o indeferimento ocorrido com base na
análise de 26/08/2019, deve ingressar com nova ação munida dos documentos pertinentes,
que sirvam de alicerce para nova causa de pedir. Há menção a laudo emitido posteriormente
ao ingresso da presente ação, em 23/08/19, no laudo 3 do evento 41, mas tal laudo é posterior
ao ingresso da ação. De qualquer forma, não se encontra nos autos. Com os elementos
juntados, a sentença não merece qualquer reparo, nada obsta que a autora ajuize ação
oportunamente, comprovando a nova causa de pedir. 

7. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da parte autora, e, no mérito,
negar-lhe provimento. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000744392v6 e do código CRC 8049bc5b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001799-66.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VANDERLUCE PEREIRA ROGERIO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)
ADVOGADO: CATARINE MULINARI NICO (OAB ES015744)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora, e, no mérito, negar-lhe provimento. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições
de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826686v2 e do código CRC c4175eeb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018196-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARCELO PIRAJA DE ATHAIDE (AUTOR)
ADVOGADO: LUIS CARLOS DEOLINDO (OAB ES030942)
ADVOGADO: BRUNO DEORCE GOMES (OAB ES031348)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 42) interposto pela parte autora em
face de sentença (Evento 35) que julgou improcedente o seu pedido de majoração de 25% do
valor do benefício de aposentadoria por invalidez recebido. Alega, em síntese, que o autor
necessita do auxílio permanente de terceiros para realizar suas atividades cotidianas; que a
perícia médica judicial está equivocada. Requer a reforma da sentença a quo, para que ocorra
a concessão do benefício pleiteado na exordial. Subsidiariamente, requer sua anulação, com a
conversão do feito em diligência para a realização de nova perícia com médico especialista.
Contrarrazões no Evento 46.

VOTO

2. O art. 45 da Lei 8.213/91 assegura ao beneficiário de aposentadoria por
invalidez, quando este depender permanentemente da assistência de outra pessoa, acréscimo
de 25% sobre o valor de sua aposentadoria. Esse acréscimo será devido ainda que o valor da
aposentadoria atinja o limite máximo legal. Assim dispõe a legislação de regência:

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência
permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;

b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado; 

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 35):
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Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a pagar o adicional de 25% ao
benefício de aposentadoria por invalidez por necessidade de assistência permanente de
terceiros a partir de janeiro/2018.

O autor está recebendo aposentadoria por invalidez NB 32/615.666.200-0 desde 7/1/2016
(Evento 1, INFBEN3).

O requerimento administrativo de acréscimo de 25% sobre os proventos do benefício de
aposentadoria por invalidez foi indeferido em 5/2/2018 (Evento 1, PADM9).

A perita nomeada pelo juízo, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou insuficiência
renal crônica, diabetes mellitus e hipertensão arterial. Relatou amputação dos dedos dos pés
devido a descompensação clínica da diabetes, obrigando o autor a usar muletas
bilateralmente. Afirmou que o autor não necessita da ajuda de terceiros para cuidar das
atividades cotidianas, como comer, vestir-se, urinar e tomar banho. Afirmou que o autor
mantém autonomia preservada para realizar suas atividades diárias de vida sem dependência
de terceiros. Concluiu que o autor não necessita de ajuda permanente de terceiros (evento 25).

O auto impugnou o laudo pericial (evento 33). Alegou que:

A necessidade de acompanhante para realização do tratamento de hemodiálise (evento 33,
LAUDO2 e LAUDO3) caracteriza necessidade de assistência parcial de terceiros, mas só a
necessidade de assistência permanente de terceiros justifica o adicional de 25% na renda
mensal da aposentadoria por invalidez. A debilitação do autor e a inaptidão para executar
tarefas cotidianas nos dias em que se submete à hemodiálise não foi confirmada nem na
perícia nem nos laudos médicos. 
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Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

4. Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade ou não do autor de ajuda
permanente de terceiros, ou seja, se realmente faz jus ao acréscimo do benefício, uma vez que
sua incapacidade restou comprovada. 

5. A decisão atacada foi satisfatoriamente fundamentada, tendo o juízo prolator
da sentença se manifestado sobre os pontos controvertidos e necessários para a formação de
sua convicção. O magistrado não está obrigado a tecer considerações sobre os documentos
juntados aos autos de forma pontual, sendo desnecessário reproduzir os motivos que o
levaram a afastar os documentos particulares, um a um, para consideração do laudo pericial
do juízo. Ademais, o laudo judicial é emitido por profissional indicado pelo juízo, sendo o
mesmo auxiliar da justiça, devendo pautar sua atuação pela imparcialidade. 

6. Quanto ao laudo judicial, afasto a necessidade de realização de nova perícia,
uma vez que a perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo
omissões ou contradições a serem apontadas. No caso em comento, não há justificativas para
designação de nova perícia com especialista, pois a conclusão a que chegou a perícia do juízo
não diverge do que consta nos laudos particulares. Ademais, os atestados médicos não
reportam doenças que não estariam ao alcance da avaliação pelo expert em Medicina do
Trabalho. 

7. Por fim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida, não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.

8. Constatado o quadro patológico do autor (aposentado, 51 anos), a perícia
judicial (realizada em 18/12/2019 por médica especialista em Medicina do Trabalho - Evento
25) foi clara ao apontar pela desnecessidade de ajuda permanente de terceiros. A perita
identificou que a parte autora possui “Insuficiência renal crônica. Diabetes Mellitus.
Hipertensão Arterial” (quesito 1/ fl. 01), contudo, atestou que “Ainda que o autor necessite
do uso de muletas bilateral, mantém autonomia preservada para realizar suas atividades
diárias de vida sem dependência de terceiros” (quesito 4/ fl. 01). Por fim, concluiu que o
autor “Não necessita de ajuda permanente de terceiros” (quesito 5/ fl. 01).
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9. Segue laudo pericial na íntegra (Evento 25/ LAUDO1):

10. Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da
inteligência do art. 479 do novo CPC. Por outro lado, não depreendo, a partir dos argumentos
levantados e dos documentos anexados pela parte autora, provas hábeis a justificar o
pagamento de adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por invalidez, em
razão da suposta necessidade de assistência permanente de terceiros. 

11. Ainda, os documentos juntados aos autos não servem como prova da
necessidade da assistência permanente de terceiros a ensejar a majoração em 25% do valor da
aposentadoria por invalidez, uma vez que referidos documentos apenas atestam a existência
das enfermidades sofridas pelo autor (sequelas oriundas de doença arterial obstrutiva
sistêmica, com histórico de acidente vascular cerebral de repetição; insuficiência renal
crônica (CID 10-N180); diabetes mellitus; neuropatia diabética grave; vasculopatia grave;
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hipertensão arterial sistêmica e hiperparatiroidismo grave) e sua incapacidade em
decorrência delas, o que por si só não justifica o pagamento do adicional de 25% sobre o
benefício recebido. Muito embora os documentos do Evento 1/LAUDO 8/ fls. 01-02, datados
de 02/2019, apontem a necessidade do autor de acompanhamento para o comparecimento às
sessões de hemodiálise e deslocamentos, tais elementos de prova, isoladamente, não são
suficientes para desconstituir a conclusão a que chegou a perita do juízo quanto à manutenção
da autonomia para realizar suas atividades diárias de vida sem dependência de terceiros.
Ademais, não há outros documentos que comprovem que o autor necessitava da ajuda
permanente de terceiros quando do indeferimento administrativo ocorrido em 05/02/2018
(Evento 1/ PADM9).

12. Como consignado na sentença, “A necessidade de acompanhante para
realização do tratamento de hemodiálise (evento 33, LAUDO2 e LAUDO3) caracteriza
necessidade de assistência parcial de terceiros, mas só a necessidade de assistência
permanente de terceiros justifica o adicional de 25% na renda mensal da aposentadoria por
invalidez. A debilitação do autor e a inaptidão para executar tarefas cotidianas nos dias em
que se submete à hemodiálise não foi confirmada nem na perícia nem nos laudos médicos”
(Evento 35/ SENT1).

13. Vale observar que a presença de uma doença nem sempre consiste em uma
incapacidade absoluta, de maneira que sua existência não afasta, necessariamente, a
capacidade de se locomover e sair de casa sozinho, sem o auxílio de terceiros. Destarte,
reitera-se que o autor não necessita de atenção ou vigilância de outra pessoa. Ora, o fato de a
parte autora possuir a doença e ter sido constatada incapacidade não implica em acréscimo
automático, razão pela qual não merece reforma a sentença do juiz primevo. 

14. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal. 

15. Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000775637v3 e do código CRC 2290f9ac. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018196-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARCELO PIRAJA DE ATHAIDE (AUTOR)
ADVOGADO: LUIS CARLOS DEOLINDO (OAB ES030942)
ADVOGADO: BRUNO DEORCE GOMES (OAB ES031348)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão
da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826746v2 e do código CRC 4a76c138. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010640-50.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VERA REGINA SANTOS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES VASCONCELOS (OAB ES015331)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de
sentença que pronunciou a decadência, extinguindo o processo com resolução do mérito.
Alega, em síntese, que o prazo decadencial foi interrompido, na data em que tomou
conhecimento da negativa administrativa, ressaltando que o INSS não comprovou tal negativa
nos autos.

VOTO

2. A sentença reconheceu a ocorrência de decadência, nos seguintes termos:

Na presente ação, objetiva a parte autora a condenação do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS a revisar benefício previdenciário de pensão por morte com reflexo da alteração
dos salários-de-contribuição apurados no ato de concessão de aposentadoria-base, tendo em
vista os acréscimos salariais reconhecidos em reclamação trabalhista.

Fundamenta a sua pretensão aduzindo ser beneficiária de pensão por morte (NB:
147.980.027-6) decorrente do falecimento de cônjuge ocorrido em 25.1.2009, o qual era
aposentado por Tempo de Contribuição (NB: 139.010.304-5). Afirma que antes
do falecimento, o esposo ajuizou uma Reclamação Trabalhista (tramitada na 70ª Vara do TRT
do RJ - processo n° 0045100-13.2000.5.01.0070) pleiteando diferenças salariais. 

No processo trabalhista foi firmado acordo entre o ex-cônjuge e a reclamada, o qual pôde
gerar substancial majoração no valor de benefício previdenciário originário, com reflexo na
sua pensão por morte, sendo inclusive pagas as contribuições previdenciárias devidas
decorrentes desse acordo firmado.  

Ocorre que no ato concessório do benefício originário não foi considerada esta majoração nos
salários-de-contribuição, pois a ação trabalhista estava ainda em curso e as guias
previdenciárias foram juntadas nos autos muito após a concessão do benefício originário.

Sustenta, ademais, que nos autos da demanda trabalhista consta que em 1.9.2010 o seu
patrono requereu novamente o acesso às guias previdenciárias para fins de ser requerida a
revisão da pensão perante o INSS; que no ano de 2009 ajuizou ação (processo n°
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2009.50.50.006920-6), que tramitou perante o 3° JEF de Vitória, porém o processo foi extinto
sem resolução do mérito, pois as guias de recolhimento previdenciário não haviam sido
apresentadas ainda no processo trabalhista, inviabilizando desta maneira a apresentação dos
salários-de-contribuição objeto da revisão. 

Assim, diante da morosidade da ação trabalhista para apresentação das guias previdenciárias
pelo reclamado, em 22.6.2015 a parte autora requereu administrativamente junto ao INSS a
revisão de seu benefício previdenciário para fins de ser incluídos no cálculo do benefício
originário os salários-de-contribuição majorados através da Reclamatória Trabalhista, mas a
autarquia até a presente data não apreciou e decidiu o pedido de revisão efetuado, justificando
desta maneira a interrupção de prazo decadencial decorrente da inexistência de resposta.

Pois bem.

A parte autora é beneficiária de pensão por morte, na condição de cônjuge, com DIB em
25.1.2009. O instituidor da pensão era aposentado por tempo de contribuição desde
29.3.2006.

Através da documentação acostada aos autos, notadamente juntada no evento 1, doc. 19 e
20, o instituidor da pensão, antes de se aposentar, ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o
reconhecimento de diferenças salarias, sendo no referido processo firmado acordo entre ele e
a parte reclamada.

De acordo com certidão juntada na cópia da reclamatória trabalhista (evento 1, doc. 20, fl.
51) esse acordo entre as partes fora homologado em 26.7.2005 e pagas as guias de
recolhimento previdenciário em 22.8.2007, enquanto o óbito do ex-cônjuge da parte autora
ocorreu em período posterior, em 25.1.2009.

O instituidor, mesmo diante do acordo trabalhista homologado e já pagas as verbas
decorrentes dele (recibos juntados na cópia do processo tramitado na justiça do trabalho), não
pleiteou a revisão de seu benefício de aposentadoria em vida.

A parte autora, por sua vez, busca com a presente demanda o recálculo de benefício originário
(aposentadoria por tempo de contribuição) com reflexos no benefício Pensão por Morte.

Nesse caso, deve-se acolher a preliminar suscitada pelo INSS de decadência.

Até 27/6/1997 não havia previsão legal de prazo de decadência para a revisão dos atos de
concessão de benefícios previdenciários. A revisão podia ser requerida a qualquer tempo,
ressalvada a prescrição da pretensão em relação às prestações vencidas há mais de cinco
anos.

Foi a MP nº 1.523-9 (DOU 28-6-1997), convertida na Lei nº 9.528/1997, que, alterando a
redação do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, instituiu o prazo de decadência de dez anos para
revisão.
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Em julgamento com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu em
16/10/2013 que o prazo de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários é aplicável
aos benefícios concedidos antes da MP 1.523-9. Por unanimidade, o Plenário deu provimento
ao RE 626.489, interposto pelo INSS, para reformar acórdão da Turma Recursal de Sergipe,
que entendia inaplicável o prazo decadencial para benefícios anteriores à vigência da MP. A
decisão estabeleceu também que o prazo de dez anos para pedidos de revisão passa a contar a
partir da vigência da medida provisória, e não da data da concessão do benefício.

O relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o direito a benefício
previdenciário deve ser considerado como uma das garantias fundamentais previstas na
Constituição Federal, pois “se assenta nos princípios da dignidade da pessoa humana e da
solidariedade e nos valores sociais do trabalho”. Segundo ele, a competência para estabelecer
as regras infraconstitucionais que regem este direito fundamental é do Congresso, e apenas se
a legislação desrespeitar o núcleo essencial desse direito é que haverá invalidade da norma.
“O fato de que, ao tempo da concessão, não havia limite temporal para futuro pedido de
revisão não quer dizer que o segurado tenha direito adquirido a que tal prazo nunca venha a
ser estabelecido.”

Segundo o voto do relator, o prazo decadencial introduzido pela Lei 9.528/1997 atinge
somente a pretensão de rever o benefício, ou seja, de discutir a graduação econômica do
benefício já concedido. “A instituição de um limite temporal máximo destina-se a resguardar a
segurança jurídica, facilitando a previsão do custo global das prestações sociais”,
afirmou. “Em rigor, esta é uma exigência relacionada à manutenção do equilíbrio atuarial do
sistema previdenciário, propósito que tem motivado sucessivas emendas constitucionais e
medidas legislativas. Em última análise, é desse equilíbrio que depende a própria
continuidade da previdência, para esta geração e outras que virão”, sustentou.

De acordo com o ministro, não há inconstitucionalidade na criação de prazo decadencial
razoável para a revisão dos benefícios já reconhecidos. Ele lembrou que a lei passou a prever
o mesmo prazo para eventuais pretensões revisionais da administração pública que, depois de
dez anos, também fica impedida de anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis
para seus beneficiários. “Considero que o prazo de dez anos é inequivocamente razoável. É
tempo mais do que suficiente para a resolução de eventuais controvérsias interpretativas e
para que o segurado busque as informações relevantes” afirmou em seu voto.

Admitindo-se a aplicabilidade da decadência do direito de revisão do ato concessório dos
benefícios anteriores à edição da MP nº 1.523-9, o prazo de caducidade findou-se em
1º/8/2007. Nesse sentido dispõe a Súmula nº 8 da Turma Regional de Uniformização da 2ª
Região: 

"Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato concessório de
benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997, data de edição da MP nº
1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº 8.213/91. Precedente: processo nº
2008.50.50.000808-0."

O artigo 103 da Lei 8.213/91 estabelece que o prazo de decadência do direito ou da ação do
segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou
cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de
benefício é de 10 (dez) anos, contado: 
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I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data
em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou  

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento
ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de
revisão de benefício, no âmbito administrativo.  

A propósito, recentemente a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
concessão da pensão por morte, embora legitime o pensionista a pedir a revisão do benefício
que o segurado instituidor recebia, não possui o condão de reabrir o prazo decadencial para
essa discussão (EREsp 1605554; 19.3.2019). Vejamos o julgado:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO DERIVADA DE APOSENTADORIA OBTIDA JUNTO AO INSS.
DECADÊNCIA DECENAL. VIÚVA TITULAR DE PENSÃO POR MORTE DE MARIDO
APOSENTADO. MAJORAÇÃO DA PENSÃO MEDIANTE A REVISÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL (RMI) DA PRETÉRITA APOSENTAÇÃO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.
CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA DECENAL RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE
REVISÃO DA RMI DA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 103, CAPUT, DA LEI Nº
8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997. 1. No caso concreto, a autora,
titular de pensão por morte, busca da majoração dos valores de seu benefício, solicitando,
para tanto, a prévia revisão da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria de seu falecido
esposo. 2. Em tal contexto, o pedido de revisão da RMI da mencionada aposentadoria, com a
consequente majoração da pensão da viúva, acha-se inviabilizado, eis que, a teor do decidido
em repetitivo no REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/06/2013,
"Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida
Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios
concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar
da sua vigência (28.6.1997)". 3. Logo, na hipótese em exame, a possibilidade de revisão da
RMI da aposentadoria do finado marido da pensionista quedou fulminada pela decadência de
dez anos. Nesse sentido: REsp 1.526.968/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016. 4. Agravo interno improvido

No caso vertente, o benefício originário (DIB em 29.3.2006) está fulminado pela decadência,
haja vista o decurso do prazo de dez anos para sua revisão, ainda que contado da
homologação do arcodo trabalhista, de modo que essa contagem não pode mais ser reaberta
para a dependente, parte autora desta demanda.

No ponto, deve-se também pontuar que não consta nos autos comprovação de requerimento de
revisão de benefíciio como afirmado pela parte autora e a extinção, sem resolução de mérito,
do processo tramitado no 3º Juizado Especial Federal foi decorrente de não discriminação na
petição inicial dos salários-de-contribuição que teriam de ser revisados e o valor de cada um
deles. 

 

3. Em seu recurso, alega a parte que a própria inexistência de indeferimento
seria motivo de interrupção da decadência. Contudo, razão não lhe assiste.
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4. A princípio, cumpre apontar que, quando não há decisão indeferitória, como
no presente caso, a data inicial do prazo decadencial deve ser fixada na data de concessão do
benefício do instituidor, e não do ato de concessão da pensão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE.
REVISÃO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. PRAZO DO
INSTITUIDOR DA PENSÃO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber qual o termo inicial do
prazo decadencial para revisão do benefício originário pelo titular de pensão por morte. 2. A
Primeira Seção firmou o entendimento de que o termo inicial do prazo decadencial para o
direito de revisão do benefício originário, com reflexos no benefício derivado, corresponde à
data da concessão do benefício originário. Dito de outra forma, o pensionista passa a ter o
direito de postular o direito à revisão do seu benefício desde o momento em que o instituidor
da pensão poderia também ter exercido o direito de fazê-lo. Precedente: EREsp 1.605.554/PR,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção, DJe 2/8/2019. 3. No caso concreto, a parte autora ajuizou ação, objetivando
o recálculo da renda mensal inicial do benefício originário de aposentadoria de seu falecido
marido concedido em 1º.11.1985, com repercussão monetária na pensão por morte, concedida
em 26/8/2000. 4. Dessarte, uma vez que a ação revisional só foi ajuizada em 23/9/2008,
verifica-se que o direito de revisão do benefício originário foi fulminado pela decadência. 5.
Recurso Especial provido. (REsp 1800302/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019) PREVIDENCIÁRIO.
EXEGESE DO ART. 103, CAPUT, DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
1.523-9/1997. MAJORAÇÃO DA PENSÃO MEDIANTE A REVISÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL (RMI) DA PRETÉRITA APOSENTAÇÃO. DECADÊNCIA DECENAL
CONFIGURADA. 1. No caso concreto, a autora, titular de pensão por morte, busca a
majoração dos valores de seu benefício, solicitando, para tanto, a prévia revisão da renda
mensal inicial (RMI) da aposentadoria de seu falecido esposo. 2. Verifica-se, todavia, que o
benefício originário foi concedido em em 12/6/1995 (fl. 267), e ajuizada a ação para fins de
revisão do valor da pensão por morte em 23/6/2015 (fl. 266), após, portanto, o transcurso do
prazo decadencial legalmente instituído. 3. Em tal contexto, o pedido de revisão da RMI da
mencionada aposentadoria, com a consequente majoração da pensão da viúva, acha-se
inviabilizado. Nesse sentido: EREsp 1.605.554/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhês, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe
02/08/2019. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349818/SC, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 27/11/2019) 
 

5. Em sua redação original, a Lei nº 8.213/91 não estabeleceu prazo decadencial
ou prescricional para o exercício do direito de pleitear a revisão do ato de concessão do
benefício, referindo-se, no artigo 103 do citado diploma, apenas, à prescrição das parcelas
não pagas. Tal situação perdurou até a edição da Lei nº 9.528, de 11 de dezembro de 1997,
que entrou em vigor na data de sua publicação, e que estabeleceu prazo decadencial de 10
(dez) anos para revisão do ato de concessão. A redação legal foi alterada pela última vez pela
Lei nº 10.839/2004, passando a vigorar o art. 103 da Lei nº 8.213/91 com o seguinte teor: “É
de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou
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beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do
mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que
tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”.

6. Assim, para os benefícios concedidos/requeridos antes da Lei nº 9.528/97, o
prazo decadencial é contado a partir da vigência desta. Por sua vez, para os benefícios
concedidos/requeridos após esta data, o prazo decadencial de dez anos é contado da data da
concessão/requerimento. Inclusive, o Colendo STJ se manifestou no mesmo sentido, no
julgamento do REsp 1309529.

7. No caso dos autos, o benefício originário foi concedido depois da vigência
da Lei nº 9.528/97, em 29/03/2006, portanto, o segurado tinha até 2016 para pleitear a
revisão. Considerando que ação somente foi proposta em 05/2019 já decorreu o prazo de 10
(dez) anos e resta configurada, no presente caso, a decadência do direito de pleitear a revisão
do benefício previdenciário, vez que quando a autora passou a receber o benefício de
pensão por morte ( DIB em 25.1.2009) já havia transcorrido o prazo decadencial para a
revisão do benefício originário pelo seu próprio titular.

8. O argumento de que a ausência de negativa pelo INSS interrompe a
decadência carece de qualquer lógica, uma vez que a própria ciência da decisão é que daria
origem à interrupção. Em verdade, não há nos autos sequer comprovação de que foi feito
pedido administrativo de revisão, sendo certo que o documento de evento 1 Anexo 6 não
comprova a realização de pedido, bem como a informação contida no ofício constante do
evento 22 OFIC4.

9. De qualquer forma, cumpre apontar que o STJ, ao resolver o tema 975, fixou
a tese de que aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da
Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato
administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário. Assim,  há que se
concluir pela ocorrência da decadência

10. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

11. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE
AUTORA, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000750160v3 e do código CRC 8bfffc2f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010640-50.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: VERA REGINA SANTOS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RAFAEL GONÇALVES VASCONCELOS (OAB ES015331)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826690v2 e do código CRC 170ad68b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003418-28.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HILTON ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: MARTHONY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB ES016583)

RELATÓRIO

1. O INSS opôs Embargos de Declaração ao acórdão da Turma Recursal (Evento 52),
alegando omissão, contradição e obscuridade em seu bojo, no que se refere à falta de
manifestação acerca da impossibilidade de continuidade de desempenho de atividade
insalubre depois de concedido o benefício de aposentadoria especial.

VOTO

2. Na hipótese em análise, constato que não há no Acórdão qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, uma vez que o que o recurso do INSS tratou tão somente da questão relativa a
ausência de LTCAT, que alguns períodos não teriam sido objeto de requerimento
administrativo, metodologia de medição de ruído a falta de razoabilidade na multa imposta.
Não há omissão ou obscuridade onde não há controvérsia recursal. Aliás, a questão não foi
debatida em momento algum. O manejo do presente recurso não encontra cabimento, eis que
configura clara inovação recursal, trazendo pedido não veiculado oportunamente. 

3. Isso posto, voto por não conhecer dos Embargos de declaração interpostos.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000802448v2 e do código CRC a328b027. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003418-28.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: HILTON ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: MARTHONY GARCIA DE OLIVEIRA (OAB ES016583)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
dos Embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000827143v2 e do código CRC c6eac662. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 0036192-73.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: GENAIR MANOEL DA GLORIA (AUTOR)
ADVOGADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS (OAB ES008887)
ADVOGADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS (OAB ES022175)
ADVOGADO: ANA FRIDA MIRANDA SILVA (OAB ES024793)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face
Acórdão desta Turma Recursal que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial de reconhecimento de tempo de serviço especial e de concessão de
aposentadoria especial.

VOTO

Ao serem verificados os requisitos de admissibilidade pelo Juiz Gestor desta
Turma Recursal, inicialmente o RE foi inadmitido (evento 75) ao argumento de que o STF,
ao analisar o Tema 660, concluiu não haver repercussão geral, nos seguintes termos:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 )

Foi interposto agravo em face da decisão proferida. A decisão de evento 86
manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos à presente Turma Recursal,
para os fins previstos no disposto no §2º do art. 1.021 e 1.030 do CPC/2015, combinado com
o art. 28, § 1º a 4º, por analogia, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região
(Resolução n. 2019/00003 de 08 de fevereiro de 2019).

Pois bem. Note-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, em caso similar ao
em apreço (748371– Tema nº 660), referente à análise de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal,
concluiu que o julgamento dependeria de análise prévia de normas infraconstitucionais, pelo
que rejeitou a existência de repercussão geral.
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De tudo que analisado, as razões estampadas pelo Juiz Gestor devem prevalecer,
por pragmatismo e/ou política processual e organizacional. Ora, a irresignação recursal foi
desde já represada porque também o seria naquela Corte Suprema, como de fato foi, da
mesma forma que foi feito no aresto citado em caso análogo, em que não foi reconhecida a
repercussão geral, no presente caso também não há, portanto, não há que se falar em
conhecimento do RE.

No mais, uma vez definido pelo STF que a aferição dos requisitos legais
discutidos pelo recorrente tem cunho infraconstitucional, não há de ser conhecido o mérito do
RE.

Dessa forma, ratifico a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário em
referência, nos termos do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região
(Resolução n. 2019/00003 de 08 de fevereiro de 2019) e, por consequência, VOTO POR
CONHECER O AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL, PARA NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Após, não havendo interposição de outro recurso, certifique-se o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000787240v3 e do código CRC ad432d8a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 0036192-73.2017.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: GENAIR MANOEL DA GLORIA (AUTOR)
ADVOGADO: FLAVIA AQUINO DOS SANTOS (OAB ES008887)
ADVOGADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS (OAB ES022175)
ADVOGADO: ANA FRIDA MIRANDA SILVA (OAB ES024793)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. Após, não
havendo interposição de outro recurso, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826633v2 e do código CRC 9c7fcafc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001583-05.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 45), alegando omissão no que se refere ao pronunciamento acerca da
reafirmação da DER. 

2.De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência
de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo
adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais
(art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC
174412 AgRE, DJe 29/10/2019.

VOTO

3. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando todos os documentos apresentados, determinando a manutenção da
sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que, ao contrário do defendido pelo autor,
este não preenchia os requisitos necessários para a exclusão do fator previdenciário do seu
benefício: 

(...) 
8. No tocante à exclusão do fator previdenciário, na forma do art. 29, C, I, da Lei 8.213/1991,
observa-se que o autor não preenche os requisitos necessários para tanto, já que, somados o
período de tempo de contribuição calculado na sentença (36 anos 11 meses e 23 dias) com a
idade do autor na data do requerimento administrativo (58 anos), chega-se a um total de
mais de 94 anos, não alcançando os 95 anos previstos na lei. Ainda que assim não fosse,
convém salientar que, considerando que a RMI será recalculada mediante o cômputo dos
períodos de tempo especiais ora reconhecidos, incumbe à autarquia verificar a questão afeta
a incidência ou não do fator previdenciário, se esta for prejudicial ao segurado, observado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 13.183/2015.  
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4. Não se cogita na reafirmação da DER quando o autor já conta tempo de contribuição
suficiente para a obtenção de benefício previdenciário, no caso, mais de 36 anos de tempo de
contribuição. Se pretende a exclusão do fator previdenciário, nada obsta a que renuncie a este
benefício perante o INSS e requeira novo benefício com DIB na data em que suprir os
requisitos necessários para a sua percepção, sem o aludido fator.

5. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

6. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

7. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000691458v4 e do código CRC d412a539. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001583-05.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JALMIR DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE IRINEU DE OLIVEIRA (OAB ES004142)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826566v2 e do código CRC 70f35da9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017988-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUVANETI CALIXTO LAURIANO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 52), alegando omissão/erro material em seu bojo, uma vez ter trazido início
de prova material suficiente para demonstrar tempo de atividades rurais (inscrição em
sindicato e certidão de inventário) e que apenas foi para Vila Velha/ES para cuidar do marido
doente no seu fim de vida. 

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando e se manifestando acerca de toda a documentação apresentada, verbis:

(...) 
4. Compulsando os autos, verifico que a autora anexou como início de prova material de
trabalho rural carteira de inscrição em sindicato rural datada de maio de 2007 (Evento1
PROCADM5 fl.6) e escritura pública de inventário e partilha datada de 2014 relativa a
imóvel rural de propriedade do seu genitor. 
5. No que pertine à escritura de registro de imóvel, nota-se que esta não é hábil para
demonstrar atividades rurais em regime de economia familiar por parte da autora. Isso
porque o pai da autora, proprietário do imóvel e falecido em 1978, foi qualificado como
braçal, e não como lavrador ou trabalhador rural. Também o marido da autora era
caminhoneiro, tendo deixado para ela, inclusive, pensão por morte de natureza urbana
(comerciário). 
6. O fato de o marido não trabalhar em regime de economia familiar por todo período de
carência junto com a autora, por si só, não gera a presunção de que a autora não detenha a
qualidade de segurada especial. Cumpre mencionar o disposto na súmula nº 41, da TNU -
Turma Nacional de Uniformização: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo
familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do
trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso
concreto”. 
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7. No caso, porém, o casamento ocorreu em 25/01/1969 (Evento 4 PROCADM1 fl.15), não
constando na certidão a profissão do seu cônjuge. Também não há anotada a profissão da
autora. O que se sabe é que aquele exercia atividades urbanas já há muitos anos, tanto que
foi aposentado como comerciário. Tanto assim que a autora recebe benefício de pensão desta
natureza. Há vínculos urbanos registrados desde a década de 1990.  
8. Por outro lado, relativamente a possível exercício dessas atividades com sua família,
também não há provas, na medida em que, inobstante o seu pai possuísse propriedade rural,
como dito, não há prova de que exercesse tais atividades, uma vez ter sido qualificado como
“braçal”, o que impede concluir trabalho rural da família em regime de economia familiar.
Não bastasse a própria autora teve pequeno vínculo urbano em 1975, sem prova que tivesse
após disso praticado atividade rural.  
9. As únicas provas anexadas que remetem à possível exercício de atividades rurais por parte
da autora, consubstanciam-se em sua carteira do sindicato rural, data de 2007 e a escritura
de inventário e partilha do espólio de seu genitor, em que se qualificou como lavradora em
2014. Em ambos os casos as provas são posteriores ao implemento do requisito etário, que na
presente hipótese, se deu em 2006. Portanto, na época imediatamente anterior ao implemento
do requisito etário não há comprovação de que a autora desempenhava atividade rural. Na
data do requerimento a autora já residia em Vila Velha, recebia pensão por morte urbana e
não comprova também qualquer atividade rural.  
10. O início de prova material a que se refere o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 é muito frágil,
tendo em vista que os documentos apresentados são posteriores a data em que a autora
implementou a idade mínima para aquisição da aposentadoria rural. 
11. Ainda que assim não fosse, a autora não comprova também o regime de economia
familiar, quer na data do implemento do requisito etário, quer na data da DER (2018).
 Consta dos autos que a autora é proprietária de veículo automotor desde 2009 (Evento 8
OUT3 fls.26/27), e os gastos decorrentes da sua aquisição, manutenção e uso, não se
compatibilizam com a vida simples do pequeno agricultor que não tem condições de verter
contribuições para a previdência social, mormente quando observamos que o objetivo
primordial da exceção concedida a este tipo de trabalhador é o de justamente resguardar o
direito à aposentadoria deste indivíduo considerado hipossuficiente. As provas materiais sao
conflitantes, pois resta clara a ligação da autora e de seu falecido marido com o meio urbano
e com o trabalho urbano desde 1975. Além do que, a partir da década de 1970 (1974 a 1988)
há CNIS do marido como prova contraposta apontando vínculo com a empresa Miranda
Irmãos Comércio LTDA, com vínculos urbanos até os anos 2000, quando ocorreu a
aposentadoria e pensão por morte urbana, além da compra de carro ( corsa Sedan 1.6) e
benefícios credenciado na APS de Vila Velha, onde residia na data da DER (conforme
comprovante da inicial).

3. Ainda que assim não fosse, no voto está consignado que a prova testemunhal foi fraca e
genérica, não servindo para consubstanciar eventual início de prova material contemporânea,
se houvesse:
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(...) 13. Saliente-se, ainda, que a sentença foi clara ao expressamente consignar que a prova
testemunhal foi fraca e genérica. De fato a prova oral transcrita na sentença não é suficiente
para servir de lastro e estender, de forma prospectiva ou retroativa,  a frágil prova material
dos autos. Nesse sentido, o próprio juiz sentenciante deixou o registro:  
"A autora é beneficiária de pensão por morte urbana desde 2009. O benefício foi habilitado
na APS Vila Velha (evento 8_OUT3), e não na cidade interiorana em que a autora alega ter
exercido atividade rural. 
Em depoimento pessoal, a autora declarou que ainda trabalha na propriedade rural herdada
dos pais, em São Mateus, mas na  petição inicial declarou endereço residencial em Vila
Velha. 
O início de prova material é admissível, mas muito precário. A prova testemunhal foi muito
genérica e superficial ao confirmar a atividade rural. As testemunhas presenciaram e
confirmaram a atividade rural em período remoto, mas ambas as testemunhas saíram há
muitos anos da zona rural, admitiram ter pouquíssimo contato com a autora e só
confirmaram que a autora continuou morando na zona rural "por ouvir dizer", sem detalhar
a atividade rural. A primeira testemunha disse que conheceu a autora há cerca de 41 anos
atrás (por volta de 1978) e que em 1991, quando a depoente saiu da roça, a autora ainda
estava lá. Segue o teor dos depoimentos(...)"

4. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

5. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. 

6. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000802159v2 e do código CRC d08f3e8c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017988-56.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JUVANETI CALIXTO LAURIANO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826568v2 e do código CRC ca68817d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002442-12.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARLENE VERIANO ROSA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. A parte autora interpôs recurso contra sentença que julgou parcialmente
procedente seu pedido, condenando o INSS a averbar o período de trabalho rural entre
01/10/2013 e 10/10/2018. Alega, em síntese, que o início de prova material não precisa
abranger todo o período de carência e que as testemunhas ouvidas confirmaram o início de
prova material apresentado. Contrarrazões apresentadas (evento 37).

VOTO

 

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade
mesmo sem recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o
exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei
8.213/1991 c/c Súmula 54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido
benefício (art. 39, I, da Lei nº 8.213/91). A parte autora completou 55 anos de idade em 2018,
tendo requerido o benefício em 10/10/2018, devendo, portanto, cumprir carência de 180
meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, demonstrar o efetivo exercício de atividade rural
entre 2002 e 2018.

3. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença recorrida:

Dispõe o art. 11, VII da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 11.718 de 2008, sobre o
segurado especial:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

..............

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado
urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda
que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
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a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro
outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de  seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII
do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o
principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal
meio De acordo com o disposto nos artigos 25, inciso II; 142, e 48, §§ 1° e 2°, da Lei nº
8.213/1991, são os seguintes os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade aos
trabalhadores rurais:

- cumprimento do período de carência de exercício de atividade rural, ainda que descontínua,
independentemente de recolhimento de contribuições previdenciárias (artigos 25, inciso II c/c
142, e 48, § 2°, da Lei nº 8.213/1991);

- ter o trabalhador rural 60 (sessenta) anos completos, se homem, ou 55 (cinqüenta e cinco)
anos completos, se mulher (artigo 48, § 1o, da Lei nº 8.213/1991).

A parte autora completou a idade mínima em 2018 (nascimento em 1963), devendo, assim,
comprovar 180 (cento e oitenta) meses de atividade rural, nos termos dos arts. 142 e 143 da
Lei 8.213/91, para obtenção do benefício.

Ademais, esse tempo de carência de atividade rural deve ser comprovado no período
imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou do requerimento do benefício,
conforme disposto no § 2°, art. 48, da Lei n. 8.213/91, e na esteira da súmula da Súmula 54 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU).

De acordo com o disposto no art. 55, § 3º, da Lei n.º 8.213/91, o tempo de serviço rural, para
fins previdenciários, deve ser comprovado através de início de prova material, desde que
complementado por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida exclusivamente.
Nesses termos, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente
testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola para efeitos de obtenção de
benefício previdenciário".

Porém, para a comprovação dessa atividade, não se pode exigir prova documental plena da
atividade rural de todo período que se quer comprovar (ano a ano), de forma a inviabilizar a
pretensão, mas um início de prova material que, juntamente com a prova oral, crie um liame
com a circunstância fática que se quer demonstrar, possibilitando um juízo de valor seguro
acerca dos fatos alegados, em decisão que analise o conjunto probatório de maneira
fundamentada.

No caso, a parte autora alega que trabalha no meio rural desde a juventude e pretende a
concessão do benefício a partir do cômputo de períodos trabalhados como segurado especial
a partir de 1983. Contudo para fins de aposentadoria por idade rural, cumpre seja
demonstrado o exercício de atividade rural, em regime de economia rural, durante o período
relevante para a carência, que é a partir de 2003.
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Em sede administrativa, não foi homologado nenhum período, em razão da insuficiência de
prova documental.

Para complementação da prova, foi realizada audiência de instrução, em que foram colhidos
os seguintes depoimentos:

Depoimento pessoal: nasceu em 1963 e casou aos 20 anos com Nivaldo Rosa; trabalharam
como meeiros para vários proprietários; quando casaram, foram trabalhar na propriedade
de Sebastião, pai da autora, no Córrego Panorama, Paulista, Barra de São Francisco;
autora tem um filho, de 29 anos, que nasceu na propriedade do pai da autora; autora
trabalhou um período cobrindo férias, como consta no CNIS; trabalhou como meeira para
João Tostes (marido de Devercina Maria Ribeiro), no Córrego do Fuzil, e para Antônio, seu
tio, no Córrego Panorama; atualmente trabalha com o irmão, Edson Veriano da Silva, onde
está há 10 anos; está separada há mais de 15 anos de Nilvado Rosa; não tem companheiro;
toca 2 mil pés de café.

Testemunha Marly Maria Ribeiro Maximo: depoente tem 61 anos; mora no Córrego
Panorama, Barra de São Francisco, onde tem uma herança; seus pais são João Raimundo
Ribeiro (apelido de João Tostes) e Devercina Maria Ribeiro; autora está separado do
marido, Nivaldo Rosa; quando casaram, eles foram trabalhar na propriedade de João
Raimundo Ribeiro; Sebastião, pai da autora, chegou a comprou uma propriedade rural.

Testemunha Vitalina Maria da Costa: depoente tem 77 anos; mora no Córrego do Fuzil,
Barra de São Francisco; conhece a autora desde a infância; conheceu o pai da autora,
“Nenego”, que comprou uma propriedade na região; ela casou com Nivaldo Rosa e foram
trabalhar na propriedade de João Tostes, que era vizinho à depoente; ficaram muitos anos
na propriedade de João Tostes; não sabe se Nivaldo trabalhou na propriedade de Nenego;
autora está separada do Nivaldo; não sabe se a autora está trabalhando atualmente.

Segundo explicou a autora, ela casou em 1983 com Nivaldo Rosa, e logo foram trabalhar na
propriedade do pai, Sebastião, no Córrego Panorama, Paulista, Barra de São Francisco. A
autora disse ter um filho de 29 anos, que nasceu na propriedade do avô (Sebastião, pai da
autora), o que significa dizer que o casal teria permanecido na propriedade em questão de
1983 até o início da década de 1990.

Na sequência, a autra afirmou que trabalhou como meeira para João Tostes (João
Raimundo Ribeiro, marido de Devercina Maria Ribeiro), no Córrego do Fuzil, e para
Antônio, seu tio, no Córrego Panorama, sendo que atualmente trabalha com o irmão, Edson
Veriano da Silva, onde está há 10 anos. Também esclareceu que está separada há mais de 15
anos de Nilvado Rosa e que não tem companheiro.

As duas testemunhas pouco esclareceram acerca do histórico laborativo da autora, tendo
afirmado que, quando ela se casou com Nivaldo, eles foram trabalhar na propriedade de
João Raimundo Ribeiro, pai da depoente. A afirmação contrasta com o depoimento autoral,
segundo o qual o casal ficou alguns anos na propriedade de Sebastião (pai da autora), após
o casamento.
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Ademais, as duas testemunhas se limitaram a discorrer acerca do trabalho na propriedade
de João Tostes (João Raimundo Ribeiro), não tendo confirmado o labor nas demais
propriedades.

Quanto à prova material, pode-se mencionar os seguintes documentos: i) propriedade em
nome dos pais da autora (1983 - Evento 1, ESCRITURA6 e ESCRITURA7); certidão de
casamento, figurando o marido da autora como agricultor (1983 - Evento 1, PROCADM14,
fl. 10); contrato de parceria agrícola entre Edson Veriano da Silva e a autora (2014 - Evento
1, PROCADM14, fl. 29/30); carteira de filiação ao sindicato rural (2015 - Evento 1,
PROCADM14, fl. 34); ficha de saúde, indicando a autora como lavradora (01/10/2013 -
Evento 1, PROCADM14, fl. 46).

A ficha de produtor rural em nome do pai da autora, de 2006 (Evento 1, OUT8), não é
aproveitável sem seu favor, pois na época ela já nao trabalharia mais com o pai.

Declarações reduzidas a termo em 2014 e 2018, tratando de períodos pretéritos, tem valor de
prova testemunhal, não de prova material.

O quadro probatório não se mostra suficientemente robusto e coeso para fins de
reconhecimento de atividade rural em períodos necessários para completar a carência
exigível, de 2003 a 2018. A prova material de 1983 não apresenta relevância para fins de
comprovação de atividade rural durante o período de carência. A prova testemunhal divergiu
do depoimento autoral, e se restringiu a tratar do alegado período de trabalho na
propriedade de João Tostes, para o qual não há prova material. Tampouco há prova
suficiente para o alegado período de trabalho na propriedade de Antônio, tio da autora.

Reputo possível reconhecer o exercício de atividade rural apenas em relação ao irmão da
autora, Edson Veriano da Silva, com quem ela formalizou contrato em 2014. A ficha de saúde,
indicando a autora como lavradora, permite retroagir essa data para 01/10/2013. Não há
prova testemunhal ou qualquer outra prova documental que permita retroagir essa data.

Assim, sobressai ser inviável a concessão do benefício de aposentadoria por idade na
condição de trabalhador rural à parte autora, por falta de comprovação de tempo mínimo de
atividade rural quando do requerimento administrativo, sendo admissível tão-somente
reconhecer o período de 01/10/2013 a 10/10/2018 (DER), para fins de averbação.

4. No caso dos autos, nos termos da sentença recorrida, embora a autora tenha
apresentado algum início de prova material, não existem elementos suficientes nos autos para
comprovar que a autora trabalhou como segurada especial por tempo suficiente ao
preenchimento da carência necessária.

5. A princípio, o início de prova material foi suficientemente analisado, não se
podendo considerar válidas declarações a termo reduzidas, uma vez que não fazem prova em
face de terceiros, porque o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do
documento particular, escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”,
e o parágrafo único ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato em si,
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incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”. Ademais, os termos de
declaração equiparam-se à prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não
prestarem compromisso formal com a verdade perante autoridade administrativa ou judicial.
“A declaração do empregador de que a autora laborou em sua propriedade agrícola é
documento que não pode ser considerado como prova material, pois resume-se numa mera
declaração, equivalente às demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro
Vicente Leal, DJU  16/9/2002).

6. Ainda, a ficha de produtor rural do pai autora, emitida em 2006, de fato, não
pode indicar que ela exercia atividade rural, pois, naquele ano, segundo afirmado pela autora,
ela já havia saído da propriedade de seu genitor.

7. Dessa forma, tem-se que o início de prova material foi bem analisado, sendo
considerados válidos: i) propriedade em nome dos pais da autora (1983 - Evento 1,
ESCRITURA6 e ESCRITURA7); certidão de casamento, figurando o marido da autora como
agricultor (1983 - Evento 1, PROCADM14, fl. 10); contrato de parceria agrícola entre Edson
Veriano da Silva e a autora (2014 - Evento 1, PROCADM14, fl. 29/30); carteira de filiação ao
sindicato rural (2015 - Evento 1, PROCADM14, fl. 34); ficha de saúde, indicando a autora
como lavradora (01/10/2013 - Evento 1, PROCADM14, fl. 46).

8. Contudo, a sentença bem observou que a prova testemunhal colhida
somente pôde confirmar o trabalho rural que a autora teria desenvolvido na
propriedade de João Tostes. Ainda, houve contradição acerca do trabalho que a autora
teria realizado após se casar, o que não foi impugnado no Recurso de forma
específica. Conforme já consignado pela sentença: "As duas testemunhas pouco
esclareceram acerca do histórico laborativo da autora, tendo afirmado que, quando ela se
casou com Nivaldo, eles foram trabalhar na propriedade de João Raimundo Ribeiro, pai da
depoente. A afirmação contrasta com o depoimento autoral, segundo o qual o casal ficou
alguns anos na propriedade de Sebastião (pai da autora), após o casamento)".

9. De fato há incertezas a respeito do trabalho da autora por considerável hiato
de tempo. Aliás, com relação ao trabalho realizado na propriedade de João Tostes, a autora
não apresentou nenhum documento contemporâneo. Após a certidão de casamento que trazia
seu ex-marido qualificado como trabalhador rural, ela somente apresentou ficha de saúde,
feita em 2013. Ou seja, não há provas suficientes que indiquem a continuidade do trabalho
rural desde 1983, para que fosse possível promover o aproveitamento do início de prova
material (certidão de casamento e escritura) para mais de uma década para frente. Tampouco
os depoimentos puderam esclarecer com clareza o trabalho exercido pela autora após seu
casamento. 
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10. Dessa forma, tenho que o conjunto probatório não pôde confirmar que a
autora trabalhou efetivamente como segurada especial por período suficiente ao
preenchimento da carência necessária, que, no caso, é de 180 meses.

11. Entendo, pois, que, no mérito, a sentença a quo deve ser mantida.

12. Isto posto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE AUTORA,
E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições
de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000740527v6 e do código CRC a4dbf0e9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002442-12.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARLENE VERIANO ROSA (AUTOR)
ADVOGADO: GILSON DE SOUZA CABRAL (OAB ES027983)
ADVOGADO: JAMYLLE PRUDENTE DE SOUZA KISTER COZER (OAB ES030334)
ADVOGADO: JULIANDERSON DOMINGOS GAMAS (OAB ES030689)
ADVOGADO: DANIEL DOS SANTOS (OAB ES024306)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora, e, no mérito, negar-lhe provimento. Condeno a recorrente vencida ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições
de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826688v2 e do código CRC 7c60e4ec. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003480-68.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GUIMARAES CARLOS MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado contra sentença (Evento 36) que julgou procedente o
pedido do autor de aposentadoria por idade rural. Sustentou, em síntese, ausência de
comprovação de exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de
carência alegado (180 meses); descaracterização o regime de economia familiar, tendo em
vista que o autor possui dois automóveis, o que se mostra incompatível com o regime e
aplicação do INPC como critério de correção monetária. Contrarrazões (Evento 54).

VOTO

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91). 

3. De acordo com o art. 11, VII, e § 1º, um dos requisitos a serem ventilados é o alusivo ao
regime de economia familiar: 
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.              (Redação dada pela Lei nº
11.718, de 2008)

4. Sobre essa questão específica, extraem-se do voto do Relator, no REsp Repetitivo n°
1.304.479/SP, os seguintes pontos:

“A primeira questão a ser enfrentada é definir se o exercício da atividade urbana, por si só,
por um membro do grupo familiar desnatura o regime de economia familiar dos demais. 
Fica evidente que se trata de atribuir valor jurídico aos fatos constatados, o que significa
respeito ao preceito da Súmula 7/STJ. 
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O ordenamento jurídico previdenciário estabeleceu proteção aos agrupamentos
familiares cuja subsistência dependa do trabalho rural em regime de mútua
dependência e colaboração. A lei define esse trabalho como “indispensável à própria
subsistência” (art. 11, § 1º, da Lei 8.213/1991). A partir do momento em que um membro
do grupo passa a exercer trabalho exclusivamente urbano, a produção rural pode se
caracterizar como irrelevante para sustento básico da família. 
[...] 
É indubitável, portanto, que o fato de um dos membros do grupo exercer atividade
incompatível com o regime de economia familiar não descaracteriza, por si só, a
atividade agrícola dos demais componentes. Isso não exime as instâncias ordinárias
(Súmula 7/STJ) de averiguar, de acordo com os elementos probatórios dos autos, a
dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar.” (sem grifos
no original)

5. A sentença julgou procedente o pedido do autor com base nos seguintes fundamentos,
verbis:

(...) Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. O autor nasceu em 1956 e completou a idade exigida como requisito para
concessão do benefício (60 anos) em 2016, por conseguinte, o período de atividade que deve
ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91. 
Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais
fatos. São eles: 
Certidão de casamento  onde consta a profissão do Autor como lavrador (Evento 15,
PROCADM 2, fls 09/10); 
Carteira Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapemirim (Evento 1, Anexo 2 fls.01); 
Ficha de matricula do filho, onde consta a profissão do Autor como  lavrador (Evento 1,
Anexo 2, fls.04). 
Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para
a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.                                 
O depoimento pessoal e a prova testemunhal foram harmônicos, restando comprovado o
labor rural da parte autora por prazo superior à carência. O Autor não possui qualquer
anotação no CNIS, o que reforça as narrativas (Evento 15, OUT 3 , fls 4/5). 
Tem-se que os depoimentos das testemunhas ouvidas por este juízo puderam corroborar o
início de prova material apresentada, restando devidamente comprovado que a Requerente
exerceu atividade rural por prazo superior à carência, em especial nas terras do sogro, no
plantio de abacaxi e mandioca. 
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Além disso, não há qualquer elemento que possa descaracterizar a condição de segurado
especial da parte autora. 
Assim, a parte autora se mostra merecedora do benefício.

6. O autor conta, de fato, com início de prova material os quais demonstram que possui
envolvimento com atividades rurais, como se observa dos documentos mencionados na
sentença (Certidão de casamento onde consta a profissão do Autor como lavrador - Evento
15, PROCADM 2, fls 09/10; Carteira Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapemirim -
Evento 1, Anexo 2 fls.01); além de contrato de comodato (Evento 1 ANEXO2 fls.23/24) e
notas fiscais relativas a vendas de produtos agrícolas (Evento 1 ANEXO2 fls.20/22).

7. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91) ou ao implemento do requisito etário (Súmula 54 da TNU). No caso, o autor
completou o requisito etário em 2016 (nascimento em 02/08/1956 – Evento 15 PROCADM2
fl.9), devendo comprovar exercício de atividade rural em regime de economia familiar no
período de 180 meses, no caso, entre 2001 e 2016 (data que antecede o implemento do
requisito etário) ou entre 2002 e 2017 (considerando o dia em que deu entrada no
requerimento administrativo, 12/04/2017 - Evento 15 PROCADM2 fl.01).

8. O início de prova material mostra-se contemporâneo ao período em que a atividade rural
deve ser provada, em obediência à Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização. Nos
termos da Súmula 14 da TNU para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige
que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício. 

9. Os documentos mencionados podem ter a eficácia de início de prova material estendida
prospectivamente (para o futuro) e retroativamente (para o passado) com base em prova
testemunhal complementar. Precedentes da TNU: PU 2008.39.00.702022-6, Rel. Juiz Federal
Rogerio Moreira Alves, DOU 09.12.2011; PU 2005.81.10.001065-3, Rel. Juíza Federal
Simone Lemos Fernandes, DOU 4.10.2011; PU 2007.72.95.0032452, Rel. Juiz Federal José
Antonio Savaris, DOU 31.01.2011; PU 2005.70.95.00.5818-0, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 04.09.2009; PU 2006.72.59.000860-0, Rel. Juiz Federal Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho, DJ 29/09/2009; PU 2007.72.95.00.3211-7, Rel. Juiz Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, DJ 16.03.2009.

10. A documentação de atividade rural foi devidamente corroborada por prova testemunhal
consistente, idônea e coerente no sentido de que o autor vem exercendo atividades rurais há
pelo menos 15 anos.
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11. O INSS apresentou contestação padrão alegando ausência de qualidade de segurado, não
tendo comparecido sequer à audiência. Após prolação da sentença, no entanto, vem alegar
que o autor não sobrevivia da renda advinda de atividades rurais em regime de economia
familiar de subsistência, tendo em vista documentos que demonstram que este possui
automóvel marca Chevrolet/Classic LS, ano 2011/2012 e também um Fiat/Strada Working
ano 2014/2015, bens materiais que não se compatibilizariam com a realidade do pequeno
agricultor que trabalha em regime familiar de subsistência e que não tem condições de
contribuir para a previdência social (Evento 11 OUT4). 

12. Como sabido, incumbe ao INSS apontar, primeiramente, na contestação, os fatos que
impedem, modificam e extinguem o direito do autor, o que, neste caso, não foi feito,
conforme salientado, não bastando a mera juntada de documentos do Detran para isso. A
autarquia também não compareceu á audiência de instrução e julgamento para questionar a
autora sobre a existência dos bens materiais apontados apenas após a sentença.  Não pode
agora, após prolação de sentença, trazer essas circunstâncias à tona, sob pena de tolir o direito
de  ampla defesa e o contraditório do autor. O comparecimento da autarquia em audiência
seria uma oportunidade de frizar os fatos trazidos nos documentos, dando, por conseguinte, a
oportunidade ao autor de se pronunciar a este respeito. Contudo, o INSS, como dito,  não
compareceu à audiência de instrução e julgamento e não impugnou o regime de economia
familiar em razão da propriedade dos veículos em contestação.  

13. Assim, entendo que a sentença deve ser mantida no tocante à comprovação do exercício
de atividades rurais pela parte autora pelo período de carência necessário para a percepção do
benefício de aposentadoria por idade (segurado especial).

14. No que se refere à correção monetária, essa Turma Recursal já pacificou entendimento
pela adoção do INPC, já previsto no manual de cálculos da Justiça Federal, diante da
inconstitucionalidade do emprego da TR determinado pelo art. 1º F da Lei 9.494/1997, pela
Lei 11.960/2009.

15. Isso posto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas
para determinar seja utilizado como critério de correção monetária o INPC. Réu isento de
custas. Sem condenação em honorários, à luz do disposto nos Enunciados 99 do FONAJEF e
56 das TRES. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000738356v6 e do código CRC 37ed8d71. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003480-68.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GUIMARAES CARLOS MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento apenas para determinar seja utilizado como
critério de correção monetária o INPC. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários,
à luz do disposto nos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826736v2 e do código CRC d4b2da80. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003689-37.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OSNENE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CARDOSO SORAES BASTOS (OAB ES010324)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso inominado contra sentença (Evento 32) que julgou procedente o
pedido do autor de aposentadoria por idade rural. Sustentou, em síntese, ausência de
comprovação de trabalho em regime de economia familiar, uma vez que juntamente com sua
esposa e filho, é proprietário de padaria, razão pela qual o sustento da família não
advinha da renda auferida como pescador artesanal. Na hipótese de manutenção da
sentença, alega ausência de razoabilidade e proporcionalidade na multa imposta; que o prazo
de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação é indevido e que deve ser contado em dias
úteis. Contrarrazões (Evento 54).

VOTO

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91). 

3. De acordo com o art. 11, VII, e § 1º, um dos requisitos a serem ventilados é o alusivo ao
regime de economia familiar: 
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.              (Redação dada pela Lei nº
11.718, de 2008)

4. Sobre essa questão específica, extraem-se do voto do Relator, no REsp Repetitivo n°
1.304.479/SP, os seguintes pontos:
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“A primeira questão a ser enfrentada é definir se o exercício da atividade urbana, por si só,
por um membro do grupo familiar desnatura o regime de economia familiar dos demais. 
Fica evidente que se trata de atribuir valor jurídico aos fatos constatados, o que significa
respeito ao preceito da Súmula 7/STJ. 
O ordenamento jurídico previdenciário estabeleceu proteção aos agrupamentos
familiares cuja subsistência dependa do trabalho rural em regime de mútua
dependência e colaboração. A lei define esse trabalho como “indispensável à própria
subsistência” (art. 11, § 1º, da Lei 8.213/1991). A partir do momento em que um membro
do grupo passa a exercer trabalho exclusivamente urbano, a produção rural pode se
caracterizar como irrelevante para sustento básico da família. 
[...] 
É indubitável, portanto, que o fato de um dos membros do grupo exercer atividade
incompatível com o regime de economia familiar não descaracteriza, por si só, a
atividade agrícola dos demais componentes. Isso não exime as instâncias ordinárias
(Súmula 7/STJ) de averiguar, de acordo com os elementos probatórios dos autos, a
dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar.” (sem grifos
no original)

5. A sentença julgou procedente o pedido do autor com base nos seguintes fundamentos,
verbis:

(...)Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial - pescador. O autor nasceu em 1956 e completou a idade exigida como requisito
para concessão do benefício (60 anos) em 2016, por conseguinte, o período de atividade que
deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91. 
Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais
fatos. São eles: 
Carteira de Pescador Profissional (Evento 01, PROCADM3,  fls.01/02); 
Certidão de casamento onde consta a profissão do autor como pescador (Evento1,
PROCADM3, fls.03/ Evento1, PROCADM4, fls.08); 
Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para
a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. 
A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido comprovado o
labor rural da parte autora por prazo superior à carência. As testemunhas afirmam que o
autor sempre trabalhou como pescador, iniciando com seu pai e, posteriormente com o
irmão.                         
O Autor afirma que a padaria registrada em nome da esposa dele na verdade pertence a seu
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filho, fato que foi plenamente confirmado pela testemunha Sr. Ciro Carvalho. 
Tem-se que os depoimentos colhidos por este juízo puderam corroborar o início de prova
material apresentada, restando devidamente comprovado que a Requerente exerceu atividade
rural por período superior a carência.                     
Assim, o autor se mostra merecedor do benefício.

6. O autor conta, de fato, com início de prova material os quais demonstram que possui
envolvimento com atividades pesqueiras, como se observa dos documentos mencionados na
sentença (carteira de Pescador Profissional - Evento 01, PROCADM3,  fls.01/02 e Certidão
de casamento onde consta a profissão do autor como pescador  - Evento1, PROCADM3,
fls.03/ Evento1, PROCADM4, fls.08)).

7. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91) ou ao implemento do requisito etário (Súmula 54 da TNU). No caso, o autor
completou o requisito etário em 2016 (nascimento em 03/09/1956 – Evento 1 PROCADM3
fl.2), devendo comprovar exercício de atividade rural em regime de economia familiar no
período de 180 meses, no caso, entre 2001 e 2016 (data que antecede o implemento do
requisito etário e a entrada no requerimento administrativo, 25/10/2016 - Evento 1
PROCADM4 fl.04).

8. O início de prova material mostra-se contemporâneo ao período em que a atividade rural
deve ser provada, em obediência à Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização. Nos
termos da Súmula 14 da TNU para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se
exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do
benefício. 

9. Os documentos mencionados podem ter a eficácia de início de prova material estendida
prospectivamente (para o futuro) e retroativamente (para o passado) com base em prova
testemunhal complementar. Precedentes da TNU: PU 2008.39.00.702022-6, Rel. Juiz Federal
Rogerio Moreira Alves, DOU 09.12.2011; PU 2005.81.10.001065-3, Rel. Juíza Federal
Simone Lemos Fernandes, DOU 4.10.2011; PU 2007.72.95.0032452, Rel. Juiz Federal José
Antonio Savaris, DOU 31.01.2011; PU 2005.70.95.00.5818-0, Rel. Juíza Federal Jacqueline
Michels Bilhalva, DJ 04.09.2009; PU 2006.72.59.000860-0, Rel. Juiz Federal Derivaldo de
Figueiredo Bezerra Filho, DJ 29/09/2009; PU 2007.72.95.00.3211-7, Rel. Juiz Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, DJ 16.03.2009.

10. No caso, porém, foram extraídos do site da Receita Federal algumas informações que não
se compatibilizam com os documentos apresentados pelo autor (Evento 19 CONT2). Com
efeito, verifica-se que o autor se declarou para a Receita Federal como empresário
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individual desde 25/08/2010 no ramo de padaria e confeitaria, com predominância na
revenda (Evento 19 CONT2 fl.10). Verifico, ainda, que sua esposa também consta como
empresária individual sócia desta mesma padaria (de cuja sociedade o autor requereu
baixa) desde 29/08/2014, encontrando-se ativa até os dias atuais.

11. Em seu depoimento pessoal, o autor não se mostrou seguro, e até mesmo impreciso acerca
de informações a respeito das quais não se justifica desconhecimento. Por exemplo, alegou
viver da pesca desde os 12 anos de idade com seu pai e que seu pai, posteriormente, adquiriu
barco próprio (não precisou datas, nem com que idade estaria quando o pai comprou a
embarcação), afirmando, contudo, que, quando seu pai se aposentou devido à idade, vendeu o
barco para terceiros, tendo ido trabalhar com o irmão. Afirmou que seu filho pediu sua
identidade e CPF para abrir uma empresa (padaria), porém, não sabe por que motivo isso
aconteceu, o que também é estranho porque, apesar de ser filho, dar a terceiros documentos
pessoais com a finalidade de abrir um pequeno negócio para esse terceiro em nome próprio
pode causar vários problemas, especialmente de ordem financeira e, nesse caso, o mínimo que
se pode exigir de quem pede, são os motivos pelos quais não pode se utilizar de documento
próprio. Mencionou que deu baixa do seu nome na empresa porque soube que teria
problemas para obter o benefício de aposentadoria por idade como segurado especial.
Atestou que sua esposa entrou na sociedade porque seu filho necessitava do CPF dela.
Novamente, não soube justificar os motivos da necessidade do filho de se utilizar os
documentos de terceiros e não o próprio. Foi bastante vago quanto às informações
acerca da sua atividade como pescador.

12. Assim, o próprio depoimento do autor não foi hábil a corroborar com o início de prova
material para demonstrar o exercício de atividade rural (pesca artesanal) em regime de
economia familiar no período anterior ao implemento da idade ou do requerimento
administrativo. 

13. Observa-se, ademais, outros elementos relevantes que reforçam a tese do INSS de que o
autor não sobrevivesse da renda advinda de atividades rurais em regime de economia familiar
de subsistência. Com efeito, há nos autos provas de que possui dois automóveis (Monza/1991
e Ford/Focus 2001) e uma motoneta (Honda/2008), bens materiais que não se compatibilizam
com a realidade do pequeno agricultor, que trabalha em regime familiar de subsistência, que
não tem condições sequer de contribuir para a previdência social (Evento 19 CONT2). Esses
documentos, não obstante anexados à contestação, não foram analisados pelo Juízo
sentenciante.

14. Por esse motivo, reputo descaracterizado o regime de economia familiar como fonte
indispensável à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar da
parte autora, não sendo viável a concessão do benefício. 
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15. Assim, embora o autor possa ter sido pescador em algum período de sua vida, não me
convenço de que este, juntamente com sua família, tenham sobrevivido ao longo dos anos, da
renda advinda do trabalho rural em regime de economia familiar. 

16. Diante da improcedência do pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade
rural, perdeu o objeto a discussão relativa à fixação da multa por descumprimento de
obrigação de fazer.

17. Isso posto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para,
modificando a sentença, julgar improcedente o pedido do autor. Réu isento de custas. Sem
condenação em honorários, à luz do disposto no art. 55, caput, da Lei 9.099/1995. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000738576v3 e do código CRC 39ae0964. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003689-37.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OSNENE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CARDOSO SORAES BASTOS (OAB ES010324)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para, modificando a sentença, julgar improcedente o
pedido do autor. Réu isento de custas. Sem condenação em honorários, à luz do disposto no
art. 55, caput, da Lei 9.099/1995, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826740v2 e do código CRC 3bfc9654. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005116-69.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA SILVERIO ROSADO (AUTOR)
ADVOGADO: THAFAREL RIBEIRO MACEDO (OAB ES023228)
ADVOGADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA (OAB ES019022)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

 
1. A parte autora interpôs recurso contra sentença (Evento 21) que julgou improcedente o seu
pedido de aposentadoria por idade rural. Sustentou, em síntese, constar dos autos provas
suficientes de que exerceu trabalho como pescadora artesanal durante o período de carência e
que as testemunhas corroboraram com estes documentos apresentados. Contrarrazões (Evento
34).

 

VOTO

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei nº
8.213/91) ou ao implemento do requisito etário (Súmula 54 da TNU). No caso, a parte autora
completou o requisito etário em 2014 (nascimento em 12/04/1959 – Evento 1 RG5), devendo
comprovar exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de 180
meses, no caso, entre 1999 e 2014 (período que antecede o implemento do requisito etário) ou
entre 2002 e 2017 (considerando a data do requerimento administrativo – 14/06/2017 –
Evento 6 PROCADM1 fl.2). 
  
3. A sentença julgou improcedente o pedido da autora com base nos seguintes argumentos,
verbis:

(...) 
A parte autora nasceu em 1962, tendo completado 55 anos de idade em 2017, por
conseguinte, o período de atividade que deve ser comprovado, imediatamente anterior ao
requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.         
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Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. A parte autora apresentou, dentre outros documentos: 
-Carteira de pescador profissional, com data de 2010 (Evento1, OUT12); 
-Extrato de previsão de pagamento de seguro defeso, com data de 2019 (Evento1, OUT14). 
Da análise das provas acima mencionadas, pode-se perceber que a parte Autora possuía
algum envolvimento com a atividade pesqueira. Contudo, o conjunto probatório não tem o
condão de comprovar que ela trabalhou na qualidade de segurado especial por tempo
correspondente à carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade. 
O documento mais antigo que consta do processo está datado de 2010, portanto, muito
recente. A autora possui cadastro de segurado especial positivo, também a partir de 2010
(CNIS, Evento7, OUT2, fls.04). 
Em entrevista ao INSS, a Autora demonstrou insegurança, e não soube sequer informar o
nome dos rios onde pescava e nem onde o pescado era vendido. Disse que seu marido a leva
de carro para pescar (Evento7, PROCADM4, fls.55). O esposo da Autora exerceu trabalho
urbano desde 1980, como pedreiro (Evento07, OUT2, fls.07). 
Assim, em que pese não ser necessário que a prova material contemple todo o período de
carência, tenho que a prova testemunhal não se mostra convincente, estando, portanto, em
desarmonia com a situação exposta pela Autora. 
A escassez de documentos e informações escoimadas de dúvidas, impossibilita o
reconhecimento do labor rural na qualidade de segurado especial durante o tempo exigido
por lei para a concessão do benefício de aposentadoria por idade. 
Enfim, não há nos autos elementos suficientes para que se reconheça que a Autora trabalhou
na qualidade de segurado especial por tempo correspondente à carência exigida para a
concessão de aposentadoria por idade.

4. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal.

5. A autora anexou como início de prova material guias de recolhimentos relativos a outubro
de 2018 e 2019 (Evento 1 GPS9), Carteira de pescadora artesanal, indicando inscrição no
final de outubro de 2010 (Evento 1 OUT12) e comprovantes de recebimento de seguro defeso
em 2019 (Evento 1 OUT14). 

6. Como visto em epígrafe, a autora completou idade em 2014, porém sua primeira inscrição
como pescadora artesanal ocorreu apenas em outubro de 2010. Embora alegue trabalhar com
pesca artesanal desde os 12 (doze) anos de idade, só possui comprovante de seguro
desemprego relativo ao ano de 2019, depois do implemento da idade e do requerimento
administrativo.
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7.  Toda a documentação juntada aos autos é relativa à atividade pesqueira bastante recente,
não possuindo nenhum documento mais remoto. 

8. De acordo com o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991, a prova documental deve guardar
contemporaneidade com o período de carência necessário para a comprovação da atividade de
pesca artesanal alegada pela autora. No caso, como visto, autora possui início de prova
relativo a pouco mais de 03 (três) anos de suposto trabalho como pescadora.

9. Sabe-se que a teor do disposto no Enunciado 14 da TNU Para a concessão de aposentadoria
rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período
equivalente à carência do benefício.

10. Por outro lado, é impossível a concessão do benefício com base em prova testemunhal
exclusiva. Na realidade, o início de prova documental deve ser corroborado por prova
testemunhal. 

11. Em depoimento pessoal, verifica-se que os esclarecimentos prestados pela autora acerca
de suposta atividade pesqueira transpareceram muito vagos, considerando tratar-se de pessoa
que afirma lidar com a pesca desde muito criança. Não soube apontar com clareza em que rios
especificamente pescava, citando nomes de cidades somente. Afirmou que nunca vendia para
peixarias, mas uma das testemunhas afirmou tê-la visto levando peixes para uma peixaria, em
nítida contradição entre os depoimentos.

12. A autora contou em seu depoimento que pesca, por ano, 430 kg de peixes e que trabalha
todos os dias da semana, exceto sábados e domingos. Calculando 430 kg ano dá uma média
de 35 kg de peixe por mês, os quais, divididos por 20 (vinte) dias (dias trabalhados por mês),
resultaria em uma média de 1,700 kg de peixes vendidos por dia. Considerando o preço do
quilo do robalo, conforme relato de uma das testemunhas (R$20,00), verifica-se que, por mês,
a autora auferia renda inferior ao salário mínimo.

13. Em consulta ao CNIS do cônjuge da autora, verifica-se que este trabalhava como pedreiro,
auferindo renda mensal de dois salários mínimos.

14. De acordo com o art. 11, VII, e § 1º, um dos requisitos a serem ventilados é o alusivo ao
regime de economia familiar:

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.              (Redação dada pela Lei nº
11.718, de 2008) (grifo nosso)
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15. Assim, além de o depoimento pessoal da autora, tanto na esfera judicial, quanto na esfera
administrativa (Evento 7 PROCADM4 fl.55), ter se mostrado superficial e contraditório;
observa-se que a renda auferida na pesca não se mostrava essencial para o sustento da família,
mas sim, o salário recebido por seu cônjuge.

16. Pelas razões expostas, o conjunto probatório não me convence do exercício de atividades
pesqueiras pela autora em regime de economia familiar durante o período de carência, nem
que esta se mostrasse indispensável para a sobrevivência do seu núcleo familiar.

17. Isso posto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a
sentença de improcedência. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000750243v2 e do código CRC e7e01eba. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005116-69.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA SILVERIO ROSADO (AUTOR)
ADVOGADO: THAFAREL RIBEIRO MACEDO (OAB ES023228)
ADVOGADO: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA (OAB ES019022)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826832v2 e do código CRC 53c289a7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005720-30.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA NILZA DA SILVA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: SERGIO DE LIMA FREITAS JUNIOR (OAB ES007904)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. A autora interpôs recurso contra sentença (Evento 23) que julgou improcedente o seu
pedido de aposentadoria por idade rural. Alega, em síntese, haver prova materiais suficientes
que demonstram o exercício de atividades rurais em regime de economia familiar por mais de
20 anos, até perto de completar a idade de 55 anos de idade. Contrarrazões (Evento 41).

VOTO

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula
54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91). A autora completou 55 anos de idade em 15/06/2018 (Evento 1 CTPS4) e
requereu o benefício de aposentadoria por idade rural em 06/12/2018 (Evento 1
INDEFERIMENTO26), devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei
8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em regime de economia familiar entre 2003 e
2018 (nos 15 anos que antecederam o requisito etário ou o requerimento administrativo) 

3. Ao ensejo, trago à colação a sentença recorrida, verbis:

(...) Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1963 e completou a idade exigida como requisito para
concessão do benefício (55 anos) em 2018, por conseguinte, o período de atividade que deve
ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91. 
Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais
fatos. São eles: 
Certidão de óbito do esposo da autora, indicando a sua profissão como lavrador ( Evento 1,
CERTOBT14). 
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 Plenus indicando a percepção de pensão com instituidor segurado especial (Evento 9,
PET2). 
Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para
a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. 
Em que pese a existência de robusta prova material, o labor recente - ou ao menos próximo
de completar a idade - não foi comprovado. 
Com efeito, a segunda testemunha não corroborou o depoimento da autora, afirmando que
ela passou apenas 3 anos no "banco da terra" e após se mudou para a cidade. 
A terceira testemunha afirmou que a autora deixou o meio rural 2 anos após o falecimento do
marido, que ocorreu em 2006. 
Sendo assim, tendo abandonado o labor rural muito antes de completar a idade mínima, o
pedido deve ser julgado improcedente.

4. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal.

5. Dentre os documentos trazidos pela parte autora, consta um termo de rescisão contratual
relativo ao trabalho prestado pelo marido como empregado rural entre 1985 e 1994, como se
pode observar do termo de rescisão (Evento 1 OUT9), descaracterizando o período como de
atividade especial, conquanto a existência de vínculo empregatício (contrato de trabalho)
entre o seu marido e o empregador rural exclui a possibilidade de eventual trabalho da família
em regime de economia familiar, à luz da literalidade do art. 11, VII, § 1º da Lei 8.213/1991.
O INSS, inclusive, negou o reconhecimento desse período como especial para a autora
(Evento 1 OUT 10).

6. Os demais documentos reportam, em sua grande maioria, a trabalho rural prestado pelo
marido até o ano de 2006. Observa-se que no documento referente ao contrato de comodato
entre a Associação dos Agricultores Familiares da Comunidade de São José do Calçado não
consta a profissão da autora (Evento 1 CONTR16). Há, no entanto, um laudo de assistência
técnica assinado por um técnico agrícola e pela autora relativo a março de 2017 (Evento 1
LAUDO17).

7. A ficha de inscrição no sindicato rural em 2007 se encontra com todos as anotações à mão,
não tem identificação de funcionário de sindicato, nem autenticação mecânica que possam
conferir qualquer tipo de veracidade ao documento, muito menos aos registros de pagamentos
de mensalidades nele inseridas. (Evento 1 FICHIND19).
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8. Comprovante de residência em área rural não implica a que, necessariamente, haja trabalho
rural em regime de economia familiar.

9. Consta dos autos cadastro de agricultor familiar em nome da autora no ano de 2011 (Evento
1 CONTR21). Por outro lado, a ata da Associação dos Agricultores Familiares da
Comunidade de São José do Calçado, a qual aponta a saída de alguns membros da referida
associação, não prova que a autora tenha se retirado daquela em 2017. Muito pelo contrário,
demonstra que havia saído já há algum tempo, como se infere do trecho extraído:

(...) Após os esclarecimentos necessários, o presidente da Associação colocou em votação,
sendo todos aprovados por unanimidade, sendo descrito a seguir os Beneficiários que
ingressam na Associação para ocupação dos lotes daqueles que desistem dos lotes e deixam a
Associação: Rony da Silva Colombini, inscrito no CPF. 115,613.497-80 e sua mulher Élida
Gomes Colombini, Inscrita no CPF.126.416.767-96 em substituição à Maria José Aquino de
Souza, que por sua vez substituiu a beneficiária constante da escritura pública de compra e
venda do imóvel losilene Cardoso Ramos. José Adilsom dai Silveira, inscrito no
CPF.202.176.337-0 sua mulh Ichele Santos Silva, inscrita no CPF.091.150.527-02, em
substituiçã à Maria Mia da Silva Souza, cujo nome consta na ' escritura pública de compra e
venda o 11'h-rival. 

10. Na verdade, em seu próprio depoimento em Juízo, a autora informa de forma bastante
imprecisa e com certa insegurança, que teria voltado a trabalhar “firme” na roça a partir de
2003, e que teria saído de lá depois que vendeu seu sítio há 03 (três) anos, indo morar com a
mãe e trabalhar na propriedade desta. Não demonstrou convicção na afirmativa de que tenha
trabalhado em regime de economia familiar.

11. Por outro lado, seu depoimento se contradiz com os depoimentos prestados pela segunda e
pela terceira testemunhas ouvidas em Juízo, as quais afirmaram que praticamente depois do
óbito do seu marido (cerca de três anos depois), a autora teria parado de trabalhar, tendo ido
morar na cidade. Nenhuma mencionou que teria ido trabalhar com a sua genitora em sítio
desta. Além disso, a própria autora atestou, tanto no seu depoimento, quanto na petição de
recurso, que teria deixado a lavoura antes de completar a idade.

12. Assim, a análise conjunta entre os elementos de provas materiais anexados e o
depoimento das testemunhas e da própria autora, é possível afirmar que esta não mais exerce
atividades rurais desde, pelo menos, 2011 (data do último documento considerado hábil para
demonstrar trabalho rural -  documento do Pronaf).

13. Não comprovado o tempo de serviço rural no período imediatamente anterior à data em
que implementada a idade mínima, não faz jus, o segurado, ao benefício de aposentadoria por
idade rural. Ainda que a exigência de simultaneidade possa ser interpretada em benefício do
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trabalhador rural, o decurso de cerca de 14 anos desde que a requerente deixou as lides
campesinas até o implemento da idade mínima para a aposentadoria não permite que se
considerem implementados os requisitos legais.

14. No caso, a controvérsia não gira em torno do início de prova, a própria sentença
entendeu que há início suficiente. A questão é que a autora não comprovou que
permaneceu trabalhando até completar o requisito etário. O segurado especial tem de
estar trabalhando no campo quando completar a idade mínima para obter a
aposentadoria rural por idade, momento em que poderá requerer seu benefício. A tese
foi definida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento
de recurso repetitivo (tema 642).

15. Isso posto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a
sentença na íntegra. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja
exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5
(cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de
justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000751826v4 e do código CRC 170b8357. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005720-30.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARIA NILZA DA SILVA SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: SERGIO DE LIMA FREITAS JUNIOR (OAB ES007904)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença na íntegra. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
§3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826834v2 e do código CRC 28ed9333. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005021-39.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NIVALDO DE SOUZA PONTES (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RELATÓRIO

1. O INSS interpôs recurso contra sentença (Evento 21) que julgou procedente o pedido de
aposentadoria por idade rural do autor. Argumentou, em síntese, falta de interesse de agir, na
medida em que o segurado não teria apresentado, administrativamente, documentos
suficientes para a comprovação do direito vindicado, não havendo provas de exercício de
atividade rural em regime de economia familiar. Contrarrazões (Evento 34).

VOTO

2. O trabalhador rural segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício ou à data do implemento da idade mínima (art. 142 da Lei 8.213/1991 c/c Súmula
54 da TNU), em número de meses idênticos à carência do referido benefício (art. 39, I, da Lei
nº 8.213/91). O autor completou 60 anos de idade em 2018 (Evento 1 PROCADM3 fl.63),
devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja,
comprovar atividade rural em regime de economia familiar entre 2003 e 2018 (completou
idade e requereu o benefício administrativamente no ano de 2018). 

3. A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença atacada: 

(...) 
Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1958 e completou a idade exigida como requisito para
concessão do benefício (60 anos) em 2018, por conseguinte, o período de atividade que deve
ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses,
conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91. 
Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais
fatos. São eles: 
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Contrato de parceria agrícola (Evento06, PROCADM1, fls. 11/17); 
Ficha de matrícula do filho (Evento06, PROCADM1, fls. 18); 
Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para
a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”. 
O depoimento pessoal e as declarações das testemunhas foram harmônicos, tendo sido
comprovado o labor rural da parte autora por prazo superior à carência. As testemunhas
foram unânimes em confirmar que o Autor trabalhou por longo período nas terras do Sr.
Dulcino e, posteriormente, nas terras do Sr. José Antônio, onde permanece trabalhando até
os dias de hoje. 
O autor foi beneficiário de auxílio doença na condição de segurado especial (Evento07,
OUT2, fls.13, 15, 16). 
Ademais, não há nos autos qualquer elemento que pudesse descaracterizar a condição de
segurado especial externada pelo Demandante. 
Assim, faz jus o autor à obtenção de benefício aposentadoria por idade, uma vez que o
documento acostado aos autos, em conjunto com a prova testemunhal, mostra-se suficiente
para comprovar o exercício de atividade rurícola.

4. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente
pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. A análise das provas juntadas aos autos deixa claro a existência de prova
material contemporânea bastante satisfatória demonstrando trabalho rural em regime de
economia familiar de subsistência por parte do autor.

5. Insta consignar que a alegação de falta de interesse confunde-se, neste caso, com o mérito
da demanda. Verifica-se que, ao contrário do que alega o INSS, o autor anexou aos autos do
processo administrativo, documentos suficientemente hábeis para demonstrar o exercício de
atividades rurais em regime de economia familiar durante o período de carência, tais como,
contratos de parceria de 04/11/2002 a 04/11/2005, 26/06/2006 a 26/06/2009, 28/06/2011 a
28/06/2014 e de 11/2017 a 11/2020 (vide Evento 1 PROCADM3 fls.11/12, 13/14, 15/16 e 17
e 47). Todos os contratos encontram-se autenticados com datas contemporâneas ao início de
cada período, em consonância com entendimento da TNU. O autor juntou também carteirinha
de inscrição em sindicato rural datada de 06/10/1980 (Evento 1 PROCADM3 fl.54).

6. Os documentos apresentados administrativamente pelo autor têm sido aceitos de forma
unânime pela Jurisprudência Pátria, especialmente no STJ e na TNU. Registro que, ainda que
assim não fosse, os Tribunais Pátrios não são a favor da prova tarifada no caso dos
trabalhadores rurais, tendo assentado entendimento no sentido de que, no caso desses
profissionais, deve ser utilizado o princípio da livre apreciação motivada das provas pelo
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judiciário, mormente diante da percepção da dificuldade de o segurado especial produzir
provas materiais de sua atividade rural e, por isso, flexibiliza as exigências e o rol de
documentos previstos pelo art. 106 da LBPS. 

7. O início de prova material mostra-se contemporâneo ao período em que a atividade rural
deve ser provada, em obediência à Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização.
Ademais, os pequenos lapsos temporais nos quais não há documentação de atividade rural
foram devidamente corroborados por prova testemunhal consistente, idônea e coerente no
sentido de que o autor vem exercendo atividades rurais há pelo menos 15 anos.

8. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de custas. Condeno o recorrente, vencido, ao
pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na
forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1955.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000773220v2 e do código CRC 40b81f62. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005021-39.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NIVALDO DE SOUZA PONTES (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença na íntegra. Réu isento de
custas. Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/1955, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826838v2 e do código CRC a355f023. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002986-06.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MANOEL SAMORA (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. O autor interpôs recurso inominado em face da sentença (Evento 10) que julgou
improcedente o seu pedido de aposentadoria por idade, mediante cômputo de períodos de
gozo de benefício de auxílio doença nos intervalos de 08/05/2006 a 31/01/2007: NB
516.584.132-0; 07/11/2007 a 07/03/2008: NB 522.829.040-7; e 18/07/2008 a 24/09/2015: NB
535.580.586-4. Alega, em síntese, que, quanto aos intervalos de 08/05/2006 a 31/01/2007 e de
07/11/2007 a 07/03/2008, que efetuou o recolhimento da diferença devida (havia contribuído
como facultativo de baixa renda), após a prolação da sentença, conforme guia que anexa ao
recurso e, no tocante ao intervalo de 18/07/2008 a 24/09/2015, que recolheu em 2019 no
percentual devido, qual seja, 11%, como se infere do CNIS. Contrarrazões (Evento 22).

VOTO

2. A legislação previdenciária não contempla hipótese de complementação posterior de
contribuições sociais. A única ressalva legal para a complementação das contribuições do
segurado facultativo ou contribuinte individual de baixa renda, prevista em lei específica,
destina-se a possibilitar a opção deste segurado por benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, espécie não incluída dentre os benefícios estendidos àquela categoria. Neste
caso, de segurado de baixa renda que pretende obter o benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição, deverá pagar a diferença corrigida entre 5% que contribuiu e 11% (alíquota
total, no caso do contribuinte individual ou facultativo que não preste serviços e nem possua
relação de emprego com pessoa jurídica e por se tratar de aposentadoria por idade, hipótese
dos autos).

3. No caso o autor requereu o benefício de aposentadoria por idade (urbana). Segundo consta
dos autos, efetuou recolhimentos como segurado contribuinte na condição de contribuinte de
baixa renda, relativamente aos períodos de 08/05/2006 a 31/01/2007 e de 07/11/2007 a
07/03/2008. Em vista disso, apenas após a prolação da sentença, teria recolhido as
diferenças de alíquotas devidas e, alegado ter complementando o total necessário.
Vejamos as informações elencadas no Recurso: 
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"Esclarece o Recorrente que algumas competências pagas entre um benefício e outro,
foram pagas abaixo do salário mínimo, o que não permitiria em tese a sua contagem,
todavia, o Recorrente, após ciência da sentença, efetuou a complementação de ditas
competências, sendo a competência 10/2007, de forma a computar o período de
08/05/2006 a 31/01/2007 e a competência 07/2008, de modo a computar o período de
07/11/2007 a 07/03/2008, conforme GPS abaixo, sendo que quanto as demais
competências referem-se a períodos compreendidos no auxilio doença. Por fim, em
relação ao terceiro período 18/07/2008 a 24/09/2015, o Recorrente já havia pago a
guia 07/2019 que já consta do seu CNIS, o que permite a sua contagem. MARIA DE
LOURDES COIMBRA DE MACEDO -"

4. Contudo, nessa parte o Recurso não deve sequer ser conhecido. Ora,
o próprio recorrente reconhece não haver qualquer erro nas afirmações do Juízo sentenciante
quanto a tal período, não se insurgindo contra os termos da sentença, mas apenas
reconhecendo que após ciência efetuou a complementação de algumas contribuições.
Diante desse fato, cabe ao INSS, e não ao orgão revisor, conferir as contribuições, fazer nova
análise do pedido do autor, diante das novas circunstâncias fáticas apresentadas. O orgão
judicial apenas deve fazer o controle de ilegalidade administrativa, não podendo se substituir
ao INSS, especialmente em instância recursal, não cabendo nessa fase reabertura da fase de
instrução para verificação da suficiência da complementação realizada e compatibilidade de
recolhimento. Logo, nesse ponto deixo de conhecer o Recurso, cabendo ao autor renovar
o pedido administrativamente. Logo, deve a sentença ser mantida nesse ponto. 

5. Desta forma, os períodos de intervalos de 08/05/2006 a 31/01/2007 e de 07/11/2007 a
07/03/2008 em que esteve recebendo o benefício de auxílio doença não devem ser
computados como tempo de contribuição em favor da parte autora. Como já dito, a
complementação ocorreu após a sentença, modificando a situação fática analisada pelo Juízo
sentenciante. No mais, impende ressaltar que o exame dos recolhimentos complementares
efetuados após a prolação da sentença importaria até mesmo em inobservância do princípio
do duplo grau de jurisdição.

6. No tocante ao intervalo de 18/07/2008 a 24/09/2015, o CNIS demonstra recolhimento de
contribuição na data de 01/08/2019, na alíquota total de 11% (onze por cento). Nesse período,
o autor recolheu como segurado facultativo sendo que  o recolhimento se deu após a data do
requerimento administrativo, porém antes do ajuizamento da ação. 

7. Nos termos do art. 21 da Lei de Custeio, a contribuição complementar pode se dar a
qualquer momento no âmbito administrativo. Segundo política administrativa oportunizada
pelo próprio INSS, a complementação pode ser viabilizada também para a concessão de
outros benefícios. Tal medida vem sendo adotada, a fim de evitar que segurados sejam
surpreendidos com indeferimento de recebimentos de benefícios acaso não validadas as
contribuições realizadas em menor percentual. 
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Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. 
§ 1º Os valores do salário-de-contribuição serão reajustados, a partir da data de
entrada em vigor desta Lei , na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação
dada pela Lei nº 9.711, de 1998). (Renumerado pela Lei Complementar nº 123, de
2006). 
§ 2o  No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo
mensal do salário de contribuição será de:  (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
  
I - 11% (onze por cento), no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o
disposto no inciso II, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com
empresa ou equiparado e do segurado facultativo, observado o disposto na alínea b do
inciso II deste parágrafo;     (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 
II - 5% (cinco por cento):    (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 
a) no caso do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e (Incluído pela Lei nº 12.470, de
2011)     (Produção de efeito) 
b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de
baixa renda.     (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) 
§ 3o  O segurado que tenha contribuído na forma do § 2o deste artigo e pretenda contar
o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por
tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se
refere o art. 94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a
contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite
mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser
complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20% (vinte por cento),
acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3odo art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.    (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)     (Produção de
efeito) 
§ 4o  Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na alínea b do inciso II do §
2o deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários mínimos.
    (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011) 
§ 5o  A contribuição complementar a que se refere o § 3o deste artigo será exigida a
qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.       

8. Desta forma, o intervalo de 18/07/2008 a 24/09/2015 deve ser computado no tempo de
contribuição do autor. Registro que o fato do segurado receber, desde a data de 22/05/2017, o
benefício de amparo social ao idoso (Evento 1 CNIS10) não impossibilita a concessão da
aposentadoria por idade, caso os requisitos tenham sido cumpridos. No caso, o segurado
recolheu contribuição como facultativo (alíquota de 11%), após o período de auxílio doença
(18/07/2008 a 24/09/2015), de forma que esse período deve ser computado. Na sentença esse
período também não foi considerado, ao argumento de que o pagamento da contribuição se
deu após a data do requerimento administrativo, o que, como visto do diploma legal acima
citado, não faz diferença, já que o recolhimento ocorreu antes do ajuizamento da ação. 
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10. No mais, esclareço que o art. 55, II, da Lei 8.213/1991 é claro ao dispor que o tempo em
que o trabalhador recebeu aposentadoria por invalidez ou auxílio doença deve ser
contabilizado para fins de carência, desde que haja contribuições intercaladas, tendo o autor
cumprido este regramento legal ao efetuar o recolhimento em agosto de 2019.

11. Ademais, o art. 29 § 5ª da Lei 8.213/1991 refere que será considerado para cálculo do
salário de benefício o período em que o segurado esteve em gozo de benefício por
incapacidade como salário-de-contribuição. Logo, se exprime que o objetivo do legislador foi
o de utilizar o período em que o segurado esteve em benefício para os demais fins
previdenciários, não sendo coerente que se desconsidere o período apenas para fins de
carência e tempo de contribuição.

12. A questão, inclusive, não comporta mais debates, encontrando-se pacificada no âmbito
dos tribunais pátrios, tendo sido inserida no texto da Instrução Normativa 77/2015 em virtude
do julgamento da ACP nº 0004103-29.2009.4.04.7100:

Art. 153. Considera-se para efeito de carência: 
1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 2009.71.00.004103-4
(novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o cômputo, para fins de carência, do período
em gozo de benefício por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho,
desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a
seguir: (Nova redação dada pela IN INSS/PRES nº 86, de 26/04/2016).

13. A TNU também se manifestou a respeito editando a Súmula 73 (O tempo de gozo de
auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só
pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado
entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.),
assim como o STF no RE 771577 de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em sede de
repercussão geral estabeleceu que é possível o cômputo de auxílio doença como período
contributivo desde que intercalado com atividade laborativa (Primeira Turma, julgado em
19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014).

14. Em vista do exposto, é possível afirmar que na data do requerimento administativo, o
autor contava com o seguinte tempo de contribuição:

Nome:    Manoel Samora                                 
Data Entrada    Data Saída    Dias trabalhados    Bissexto    Coeficiente    Dias Equivalentes  
     a    m    d 
17/08/1975    16/03/1976     213          1,00      213          -        7      -    
06/12/1976    10/12/1976     5          1,00      5          -        -        5  
28/03/1977    22/06/1977     87          1,00      87          -        2      26  
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14/08/1978    08/11/1978     87          1,00      87          -        2      26  
06/05/1985    05/08/1985     92          1,00      92          -        3      1  
16/09/1991    07/11/1992     419          1,00      419          1      1      24  
18/07/2008    24/09/2015     2.625          1,00      2.625          7      2      9  
01/07/1986    31/12/1988     915          1,00      915          2      6      3  
01/11/1989    28/02/1991     485          1,00      485          1      3      29  
01/08/1994    31/10/1994     92          1,00      92          -        3      1  
01/12/1994    31/12/1994     31          1,00      31          -        1      1  
01/03/1995    31/05/1995     92          1,00      92          -        3      1  
01/03/2003    30/04/2003     61          1,00      61          -        2      -    
01/04/2004    30/04/2004     30          1,00      30          -        -        30  
01/02/2006    31/03/2006     59          1,00      59          -        1      29  
01/05/2006    31/05/2006     31          1,00      31          -        1      1  
                Total:     5.324          14      7      1  
 

15. Deste modo, na data do requerimento administrativo, ainda não contava com tempo
suficiente para obter o benefício de aposentadoria por idade. 

16. O autor requer, ainda, reafirmação da DER, com "flexibilização" da DIB do benefício para
a data de 01/08/2019. Todavia, em consulta ao CNIS do autor, observa-se que, após requerer o
benefício administrativamente, este apenas recolheu para o RGPS como segurado facultativo,
no intervalo de 01/07/2019 a 31/07/2019, não alcançando, ainda, a carência necessária para a
percepção do benefício pretendido nesta demanda. 

17. Isso posto, voto por não conhecer o recurso quanto aos intervalos de 08/05/2006 a
31/01/2007 e de 07/11/2007 a 07/03/2008. Conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reformar parcialmente a sentença quanto ao período de 18/07/2008 a
24/09/2015, condenando a autarquia a computá-lo para fins de carência do benefício de
aposentadoria por idade. Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na
forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000758481v25 e do código CRC 852adf68. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:28 
 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 201



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 81/267

5002986-06.2019.4.02.5003 500000758481 .V25 JES10415© JES10415

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 201



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 82/267

5002986-06.2019.4.02.5003 500000826856 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5002986-06.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MANOEL SAMORA (AUTOR)
ADVOGADO: VERONICA MARTINHO (OAB ES027978)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
parcialmente o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para, reformando
parcialmente a sentença, condenar o INSS em averbar o período de 18/07/2008 a 24/09/2015
para fins de carência do benefício de aposentadoria por idade. Sem condenação em custas,
nem em honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826856v2 e do código CRC 7e47e61b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001373-48.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIZABETE COELHO DOS SANTOS DELFINO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)
ADVOGADO: GERALDO PEREIRA FUNDÃO (OAB ES017116)

RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso Inominado (Evento 32) interposto pela parte ré em face
de sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento da
aposentadoria por invalidez e a complementação dos atrasados. Alega, em síntese, que a
autora não logrou êxito em comprovar judicialmente sua incapacidade total e permanente
para atividade laborativa, requisito imprescindível para concessão do benefício; que a
concessão do benefício previdenciário no caso em tela se deu por meio de alteração indevida
dos requisitos legais, uma vez que esse benefício não pode ser concedido com base nos
requisitos concernentes ao benefício assistencial, levando em consideração aspectos pessoais
e socioeconômicos da requerente. Requer a reforma da sentença com o indeferimento dos
pedidos formulados em exordial.  Contrarrazões apresentadas (Evento 36). 

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício
do outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para
que o segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao
benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para
o trabalho; no auxílio doença, incapacidade provisória e por mais de quinze dias, e na
aposentadoria por invalidez, incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividades laborativas. 

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a
realização de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o
cancelamento ou cessação do benefício se houver recuperação. 
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4. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento
26):  

“A parte autora recebe aposentadoria por invalidez, NB 609.761.808-9, desde
22/05/2013, mas o benefício foi submetido a revisão que determinou sua cessação em
25/04/2020, estando em curso pagamento de mensalidade de recuperação 
desde 25/10/2018 (EVENTO 22, OUT 2). 

No caso dos autos, a perícia médica judicial, conforme laudo do EVENTO 12,
diagnosticou discopatia em região lombar, afirmando o perito que há incapacidade
permanente e prcial, estando "a autora esta apta para realizar atividades sem
sobrecarga e esforço, se possível, considerando se sua atividade e meio em que vive." O
perito não teve elementos para fixar precisamente a data de início da incapacidade. 

Nesse contexto, diante do laudo pericial judicial, que constata a existência da
enfermidade e da incapacidade, bem como dos laudos médicos apresentados nos
autos, concluo que restou comprovado que o(a) segurado(a) apresenta incapacidade
para o exercício de atividade laboral desde a DIB da aposentadoria por invalidez, em
22/05/2013. 

Quanto à possibilidade do exercício de outras atividades, torna-se necessário avaliar as
condições pessoais do segurado, como idade, nível social e educacional para verificar a
real capacidade para realização de atividades laborais. 

Assim, constato também, na hipótese dos autos, a inexistência de condições razoáveis
de reabilitação da parte autora para o exercício de outra atividade, tendo em vista sua
idade, grau de instrução e natureza da enfermidade, circunstâncias que justificam a
concessão de aposentadoria por invalidez. 

Dessa forma, entendo que a revisão feita pela Autarquia, que passou a pagar
mensalidade de recuperação até a data prevista para cessação do benefício, em
25/04/2020 (EVENTO 22, OUT 2), foi indevida, uma vez que a autora não recuperou
sua capacidade laborativa e não apresenta condições de reabilitação, fazendo jus ao
recebimento integral da aposentadoria por invalidez. 

Verifico ainda que a autora possuía qualidade de segurado, eis que recebia
normalmente a aposentadoria até a revisão administrativa. 

Por tais razões, faz jus a parte autora à complementação da aposentadoria por
invalidez, desde a data em que passou a receber valor menor, a título de mensalidade de
recuperação, benefício que deverá ser mantido com o pagamento do valor integral.” 

5. Em suas razões, a requerida alega que a concessão do benefício
previdenciário apenas pode ocorrer mediante preenchimento dos requisitos dispostos
em lei.. Sustenta que, no caso sob análise, não foi constatado pela perícia a
incapacidade total da autora, mas sim a incapacidade parcial (Evento 12), não sendo
essa suficiente ensejo ao deferimento da aposentadoria por invalidez.  
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6. Ademais, ataca a fundamentação utilizada na sentença, na medida em que
essa se pauta nas condições pessoais e socioeconômicas da autora. Aduz que tal análise
não se encontra no rol de requisitos supramencionados e que, na verdade, se trata
de premissa pertencente ao benefício assistencial e, portanto, não deve ser utilizada.
Acrescenta que, ainda que se admita a hipótese de sua utilização, essa deveria ser
realizada com extremo rigor técnico, a fim de evitar a quebra de isonomia entre os
segurados e os destinatários do BPC/LOAS, fato que, segundo a recorrente, vem se
concretizando no presente caso.   

7. Conforme entendimento jurisprudencial, a “definitividade da
incapacidade” (impossibilidade de controle da enfermidade e de readaptação do
segurado para o exercício de nova atividade laboral) deve ser analisada não só à
luz de critérios médicos como também do caráter social da Previdência e a
realidade econômico-social do País (TNU - Processo nº 2005.83.00506090-2, rel.
juíza Maria Divina Vitória). Para esta verificação, deve-se adotar como critérios a
idade do segurado, assim como o seu grau de instrução, em conjunto com demais
elementos de prova colacionados pelas partes. 

8. Insta frisar que tal análise não se trata de alteração dos requisitos legais,
haja vista que o que se infere da referida análise é o caráter da incapacidade e que os
meios para tanto não se encontram restritos à perícia judicial. Tampouco o julgador se
encontra obrigatoriamente vinculado às conclusões do perito, podendo se valer de
quaisquer informações colacionadas aos autos para formação de sua convicção e
aplicação do direito dentro dos preceitos estabelecidos em nosso ordenamento jurídico,
conforme art. 479 do Código de Processo Civil. 

9. Isso posto e uma vez verificada a existência de patologia incapacitante e
degenerativa, qual seja discopatia em região lombar, CID M54, vide Evento 12,
quesitos ‘b’, ‘c’ e ‘g’, bem como as condições pessoais e socioeconômicas da autora,
trabalhadora rural, 57 anos, baixa escolaridade, reitero o disposto em sentença e
afasto a pretensão de sua reforma.  

10. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância
com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.  

11. Voto por, ante o exposto, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000755696v7 e do código CRC aee30cf6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001373-48.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELIZABETE COELHO DOS SANTOS DELFINO (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)
ADVOGADO: GERALDO PEREIRA FUNDÃO (OAB ES017116)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, ante o
exposto, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condeno o recorrente
vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826603v2 e do código CRC 43b5e8e0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 0027437-92.2017.4.02.5055/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SIMAO WALTER SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 93) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento do benefício de
auxílio-doença e implemento, em definitivo, da aposentadoria por invalidez. Alega, em
síntese, que o autor se encontra incapacitado para a prática de atividades laborativas devido à
sua doença incapacitante; que os laudos particulares juntados aos autos comprovam a
incapacidade da parte autora. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos
benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 96).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 30): 

[...] 
Atualmente o autor é beneficiário de aposentadoria por idade desde 26/06/2019 (evento 82).
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O autor se submeteu a duas perícias. O laudo pericial produzido por médica do trabalho
apresentado no evento 21 aponta no sentido de que não há incapacidade laborativa no
momento. Afirmou que o autor é portador de Carcinoma Heptocelular. Aduziu que:

O trabalho é intelectual, não apresentando assim nenhuma limitação e ou restrição para
técnico em contabilidade autônomo.

Apresentou momentos de incapacidade que datam das datas da embolização – 23/11/2016.

Encontra-se na fila do transplante hepático porém nega presença clinica de sintomas.

O laudo pericial produzido por médico do trabalho apresentado no evento 57 aponta no
sentido de que não há incapacidade laborativa no momento. O perito judicial esclarece que a
parte autora é portadora de Cirrose hepática e Câncer de fígado. Aduziu que:

As doenças atuais não o tornam incapaz ao exercício da última ocupação (contador). O
periciando era portador de Câncer de fígado e cirrose hepática, porém no dia 09/05/2018 foi
submetido a cirurgia de transplante de fígado, recebendo um órgão saudável.

De acordo com os autos desse processo, o objeto principal da perícia, seria o fato do
periciando ser portador de cirrose hepática e câncer de fígado e que o tratamento definitivo
para tais moléstias, seria o transplante de fígado, o que o poderia lhe deixar incapacitado
temporariamente para o seu labor de contador. No entanto, o periciando foi submetido a
cirurgia de transplante de fígado em 09/05/2018, tendo boa aceitação ao novo órgão recebido.
As doenças diabetes e dislipidemia, apesar de serem doenças crônicas, em seus atuais
estágios, são doenças passiveis de tratamento clinico e não o incapacitam ao labor.

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Com efeito, a partir das conclusões do perito judicial, analisando todo o acervo probatório
coligido aos autos, não se vislumbra qualquer elemento capaz de infirmar o atestado pelo
médico-perito do Juízo e, portanto, capaz de comprovar que as patologias geram a
incapacidade do requerente para o trabalho.

Mesmo diante da divergência entre os atestados médicos apresentados pela parte autora e a
prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo pericial.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma
das partes equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se
caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da
ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:
“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
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capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Sendo assim, diante da inexistência de prova da incapacidade laborativa da parte autora, sua
pretensão não encontra amparo na legislação pátria, sendo a improcedência do pleito autoral
medida que se impõe.

I.II - Da qualidade de segurado

Ante a conclusão acima, desnecessário o exame dos requisitos concernentes à qualidade de
segurado e à carência.

II. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial, EXTINGUINDO
O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, o autor alega sofrer de doença
incapacitante de caráter total e permanente – neoplastia maligna do fígado, fibrose e cirrose
hepática (CID: C22 e K74). Contudo, o MM. Juiz de piso julgou improcedente sob
argumento de que o laudo médico pericial não teria comprovado a incapacidade laborativa.
Ocorre que o autor, em outubro de 2016, já havia sido diagnosticado com cirrose hepática e
demais enfermidades, foi submetido a quimioembolização em 2017, para evitar crescimento
tumoral, e incluído na lista de transplante, realizado em maio de 2018. Ou seja, já se
encontrava incapacitado na DER de 08/05/2017. Após a cirurgia houve piora no controle do
diabetes. Ainda, apesar do perito ter afirmado que houve a cura do câncer, não há nos autos
qualquer documento que valide a afirmativa, estando o autor padecendo ainda do câncer e
de diabetes.

Por fim, argumenta o autor, que suas condições pessoais da Recorrente,
principalmente a sua idade (67 anos), qualificação profissional (contador), além da realidade
do mercado de trabalho, justificam sua aposentação. Alega ser trabalhador idoso já bastante
debilitado, o que reforça a conclusão de que não tem condições de se readaptar para nenhuma
outra profissão, estando totalmente incapacitado para o desempenho de outras atividades que
lhe garantam o sustento. Assim, requer a reforma da sentença prolatada, julgando totalmente
procedente os pedidos da exordial.

Pois bem, consta nos autos que o autor (contador, 68 anos) foi submetido a duas
perícias médicas judiciais.

Na primeira perícia (Evento 13 – OUT17), realizada em 29/11/2017 por
especialista em medicina do trabalho, Drª Letícia Maria Mameri Três, atesta a plena
capacidade laborativa. Em resposta aos quesitos do juízo, a douta perita confirmou a
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patologia de carcinoma heptocelular – C22 (quesito 5-b), contudo apto ao labor, sendo o
trabalho intelectual, não apresentando nenhuma limitação e/ou restrição para técnico em
contabilidade autônomo (quesito 5-f), ainda, o autor afirmou que se encontrava na fila de
transplante, porém nega presença clínica de sintomas (quesito 5-p).

Esta perícia foi contestada (Evento 24), solicitando nova perícia na
especialidade hepatologia e propondo quesito complementar. Foi determinada a realização da
nova perícia (Evento 34 – SENT30), mas com mesma especialidade da anterior, medicina do
trabalho.

Em 21/10/2019 foi realizada a nova perícia médica judicial (Evento 57), pelo
Drº Jean Flores Baldon. Fez breve relatório do histórico clínico do autor (quesito 5.2), onde
relata:

Periciando em outubro de 2016, iniciou acompanhamento médico no Centro de Tranplantes do
Hospital Meridional, Cariacica-ES. Na época já apresentava diagnostico de Cirrose Hepática
por álcool, Carcinoma Hepatocelular e Diabetes. Em 2017 Foi submetido a
quimioembolização, para evitar crescimento tumoral e foi ingressado na fila de transplante.
Em 09/05/2018 foi submetido a cirurgia de transplante de fígado, com êxito. Houve sucesso
terapêutico, da cura do Câncer de Fígado, porém precisa manter controle do Diabetes,
Dislipidemia, Hipertensão Arterial e fazer uso dos medicamentos para evitar “rejeição” do
órgão transplantado.

Conclui que as doenças atuais não o tornam incapaz ao exercício da última
ocupação (quesito 5-g). Ressaltou:

De acordo com os autos desse processo, o objeto principal da perícia, seria o fato do
periciando ser portador de cirrose hepática e câncer de fígado e que o tratamento definitivo
para tais moléstias, seria o transplante de fígado, o que o poderia lhe deixar incapacitado
temporariamente para o seu labor de contador. No entanto, o periciando foi submetido a
cirurgia de transplante de fígado em 09/05/2018, tendo boa aceitação ao novo órgão recebido.
As doenças diabetes e dislipidemia, apesar de serem doenças crônicas, em seus atuais
estágios, são doenças passiveis de tratamento clinico e não o incapacitam ao labor. (quesito 5-
p)

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1:

(OUT6) Indeferimento administrativo (DER 08/05/2017, NB 618507822-1) por não
constatação de incapacidade laborativa;
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(OUT7) Laudo médico, especialista em gastroenterologia e hepatologia do Centro de
Transplante Hospital Meridional, de 18/05/2017, atestando a cirrose hepática por álcool,
carcinoma hepatocelular em maio/2016 e diabético, estando em fila para transplante, sem
condições de trabalho por ora, por tempo indeterminado;

(OUT10) Ultrassonografia de Abdome Total, de 24/06/2016; Tomografia Computadorizada do
Tórax, de 10/08/2016; e RM do Abdome Superior e Pelve, de 25/02/2017.

Ao Evento 82 (OUT2) o INSS acostou extrato CNIS e Laudo SABI. Consta no
CNIS que o autor foi aposentado por idade desde 26/06/2019. O laudo SABI correspondente
ao pedido autoral – NB 618507822-1 – demonstra que o exame médico administrativo foi
realizado em 16/05/2017, no qual consta a seguinte consideração:

Segurado portador de cirrose hepática com diagnóstico por imagem de nódulo compatível com
CHC, apresenta-se com TAP preservado, sem icterícia, indíces hematológicos preservados
(somente leve plaquetopenia), sem elementos que justifiquem incapacidade para a atividade
declarada no momento, tanto que teve diagnóstico em julho/2016 e passou por
quimioembolização em novembro/2016 e somente agora requer BI. Na fase mais calorosa dos
eventos diagnósticos, mantevese em atividade laborativa. Estará incapaz quando da
realização do transplante para realização de transplante, para recuperação pós operatória.
Obs: não apresenta exames de TGO e TGP. (grifo nosso)

Extrai-se das considerações do perito da Autarquia que houve a
quimiobolização em 2016, mas que somente em 2017 o autor procurou obter benefício,
estando capaz no momento da perícia, assim como afirmou a incapacidade temporária futura
para recuperação pós operatória, mas não consta nos autos que o autor procurou referido
benefício quando submetido à cirurgia de transplante. Corroboram as duas perícias
realizadas, ambas no sentido de capacidade laboral do autor.

A parte autora alega que: "Com efeito, à luz do histórico descrito no próprio
laudo pericial, é evidente que o Autor se encontrava incapacitado para a sua atividade
habitual na DER do auxílio-doença previdenciário (08/05/2017), pois em Outubro/2016 já
havia sido diagnosticado com Cirrose Hepática e demais enfermidades, e no ano de 2017 foi
submetido a procedimento de quimioembolização, sendo incluído na fila do transplante de
fígado. Ato contínuo, em 09/05/2018, o Autor foi submetido à cirurgia de transplante do
fígado, porém, com necessidade de manter o controle sobre diabetes e dislipidemia."

O grande óbice á concessão do benefício é que o autor não diligenciou
requerimento administrativo quando devido, ou seja, após realização do transplante. Não
havendo documentos nos autos para alicerçar quanto tempo teria durado a incapacidade.
Como dito pelo próprio Recorrente, em 08/05/2017 formulou requerimento administrativo,
naquela data negado, tendo a perícia do INSS, em 16/05/2017, vislumbrado a possibilidade
de incapacidade apenas a partir da realização da cirurgia, tal fato foi confirmado pelas
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duas perícias judiciais. Em 18/05/2017, há laudo particular atestando incapacidade laborativa
por tempo indeterminado, mas tal laudo é posterior á DER 08/05/2017 e ao exame médico
realizado pelo INSS. 

Após tal lapso, a recorrente apenas faz menção a laudos de 22/08/2019
relatando acerca do transplante realizado em 09/05/2018, indicando ESTABILIDADE
EM ACOMPANHAMENTO REGULAR, na data da emissão de tal laudo o autor já
havia inclusive se aposentado por idade (26/06/2019) . 

Assim, o laudo colacionado no Recurso foi emitido mais de um ano depois
da realização do transplante e dois anos após a DER.  O entrave para concessão de
auxílio doença retroativo, nesse caso, deve-se à inexistência de provas suficientes para
comprovar quais períodos após a cirurgia, o autor teria ficado efetivamente incapaz,
bem como á inexistência de pedido administrativo na oportunidade. Na DER apontada
08/05/17, não havia incapacidade, tampouco na data das perícias judiciais, conforme já
declarado pelas perícias judiciais e administrativas. Vejamos: 

"De acordo com os autos desse processo, o objeto principal da perícia, seria o fato do
periciando ser portador de cirrose hepática e câncer de fígado e que o tratamento
definitivo para tais moléstias, seria o transplante de fígado, o que o poderia lhe deixar
incapacitado temporariamente para o seu labor de contador. No entanto, o periciando
foi submetido a cirurgia de transplante de fígado em 09/05/2018, tendo boa aceitação
ao novo órgão recebido. As doenças diabetes e dislipidemia, apesar de serem doenças
crônicas, em seus atuais estágios, são doenças passiveis de tratamento clinico e não o
incapacitam ao labor."

Isto posto, não depreendo, a partir do conjunto probatório constante nos
autos, documentos hábeis a justificar a concessão do benefício de auxílio doença ou
aposentadoria por invalidez em seu favor, desde a DER de 05/05/2017.

Por fim, quanto à análise das condições pessoais e socioeconômicas da parte
recorrente, não é possível a concessão de benefício por incapacidade. A análise social apenas
encontra cabimento quando ao menos resta constatada alguma limitação ou incapacidade que,
uma vez conjugada com fatores pessoais, dê ensejo ao enquadramento do segurado nas
hipóteses legais de concessão de benefício por incapacidade, o que não é o caso dos autos. 

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da parte autora para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
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valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 
VIVIANY DE PAULA ARRUDA

Juíza Relatora
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RECURSO CÍVEL Nº 5001696-78.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARCOS COSTA MAGALHAES (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 67) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou procedente o seu pedido de implantar o benefício de auxílio-doença.
Alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa; que ao autor se encontra incapacitado
de forma total e definitiva para a prática de atividades laborativas devido à sua doença
incapacitante; que os laudos particulares juntados aos autos comprovam a incapacidade da
parte autora. Requer a reforma da sentença, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria
por invalidez. Contrarrazões apresentadas (Evento 74).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 59): 

[...] 
O laudo pericial apresentado no evento 22, produzido por médico ortopedista, aponta no
sentido de que a requerente sofre de Síndrome do manguito rotador. Há limitação parcial e
temporária para o último trabalho exercido.
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O perito disse que não é possível afirmar a data exata. Porém, os laudos constantes nas
páginas 01, 02 e 09 do laudo 6 sugerem que a dor no ombro esquerdo tenha se manifestado
entre os meses de abril e maio de 2018. Contudo, não é possível precisar o início da limitação
funcional do membro em questão.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que prova pericial é o meio pelo qual se procura esclarecer
certos fatos, alegados nos autos, que porventura suscitem dúvida na apreciação do direito e do
aspecto fático pelo magistrado.

[...]

Desta forma, considerando todo o conjunto probatório dos autos, é dever exclusivo do
Magistrado (sem nenhuma interferência, portanto) valorar todas as provas produzidas para
concluir ou não pela incapacidade do requerente. Nesse passo, verifico que o laudo pericial
corrobora as informações constantes nos laudos particulares, pelo que entendo fazer jus a
autora ao benefício previdenciário de auxílio-doença.

O perito do INSS examinou o autor em 19/06/2018 e fixou a DCB na data do referido exame
(evento 39, OUT1). No entanto, o perito do juízo disse que, de acordo com os laudos médicos,
é possível concluir que de abril a maio de 2018 o autor já estava incapacitado. Assim, fixo a
data de início do benefício em 14/05/2018 (data fixada pelo perito do INSS no Laudo SABI).

Considerando que o perito judicial não conseguiu precisar o tempo de recuperação da parte
autora, fixo a Data de Cessação do Benefício (DCB) após o prazo de 120 (cento e vinte dias),
a contar da efetiva implantação do benefício pelo INSS, resguardado o direito de o segurado
requerer, previamente à cessação, a prorrogação do benefício, perante o INSS, nos termos do §
9º do art. 60 da Lei n. 8.213/91.

Por fim, verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados,
em juízo de cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera
probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que é imanente ao caráter alimentar da
prestação, voltada para a subsistência do segurado. Diante disso, defiro a tutela provisória de
urgência, para que o INSS proceda à implantação do benefício em favor da parte autora.

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do NCPC, e condeno o Réu a:

a) IMPLANTAR o benefício previdenciário de Auxílio-Doença à parte-Autora, Sr (a).
MARCOS COSTA MAGALHAES , CPF 54403618715, desde 14/05/2018 e Data de Cessação
do benefício (DCB) em 120 dias a contar da efetiva implantação do benefício;

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, o autor alega que ao impugnar o laudo
pericial, o Magistrado indeferiu todos os pedidos de esclarecimento, apesar de serem
imprescindíveis para atestar a real incapacidade da parte autora, configurando violação ao
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devido processo legal e o cerceamento de defesa do autor. Assim, requer que seja anulada a
sentença e que o douto perito seja intimado para responder aos quesitos complementares
formulados.

Em relação à incapacidade laborativa, sustenta o autor que a profissão exercida,
motorista rodoviário, é incompatível com os problemas de saúde que o afligi, no caso,
síndrome do manguito rotador. O perito do juízo informou que existe a limitação parcial e
temporária para esta função, devendo evitar carga excessiva nos membros superiores e
movimentos repetitivos. Contudo, os 120 dias fixados para DCB não são suficientes, visto
que o estado incapacitante remonta ao ano de 2016. Ainda, conforme o laudo pericial, poderá
haver agravamento do quadro clínico, fator impeditivo para o exercício do labor habitual,
motivos pelos quais deve ser reabilitado para outra função.

Assim, necessário se faz, no mínimo, a reabilitação do autor para uma atividade
compatível com seu quadro clínico, evitando o agravamento da doença e a possível
incapacidade total. Ante ao exposto, requer a reforma da sentença julgando procedente o
pedido de aposentadoria por invalidez, nos termos da inicial, com o pagamento desde a data
de entrada no requerimento ou, subsidiariamente, requer seja determinada a reabilitação
profissional do autor, com o pagamento do auxílio doença enquanto perdurar o processo de
reabilitação, ante a incompatibilidade da função habitual com a doença que lhe acomete.

Quanto à alegação recursal de cerceamento de defesa pelo indeferimento de
esclarecimentos solicitados junto ao douto perito, não resta configurado, uma vez que para
tanto é necessário criar obstáculo infundado ao litigante, impedindo-o de praticar atos que lhe
resguardem os interesses da lide. A perícia foi realizada por profissional capaz, de forma
estruturada, técnica e precisa. Assim, embora entenda a parte autora ser necessário indagar o
perito do juízo acerca de suas conclusões, o Magistrado considerou o conteúdo do laudo
suficiente para formar a convicção necessária à resolução da lide.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (motorista
rodoviário, 61 anos, ensino médio completo), a perícia judicial, realizado por médico
especialista em medicina do trabalho, em 15/02/2019 (Evento 22 – LAUDO1), indica sua
incapacidade parcial e temporária. A saber, o perito confirmou a síndrome do manguito
rotador – CID 10 M75.1 (quesito 5-b), atestando que não há incapacidade laboral total,
porem há limitação parcial e temporária para o último trabalho exercido (quesito 5-f) e
sugeriu que a manifestação da patologia tenha ocorrido entre os meses de abril e maio de
2018, mas não precisou o início da limitação funcional (quesito 5-i). Ao responder o quesito
se havia limitação entre o indeferimento/cessação administrativa e a realização da
perícia judicial, o perito foi enfático ao afirmar que o benefício concedido nº 6145222534
não foi pelo mesmo motivo da doença identificada (quesito 5-k). 
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Asssim, em resposta aos quesitos do INSS, o jusperito informou ser possível
a recuperação mediante tratamento (quesito 7.1), sendo necessário de 90 a 120 dias com
tratamento clínico medicamentoso e fisioterapia para recuperção das condições de
voltar a exercer seu trabalho habitual (quesito 16).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, tem-se no Evento 1
(LAUDO6):

Laudo médico, especialista em ortopedia e traumatologia, de 14/05/2018, atestando que os
exames evidenciam tendinite do membro braquial e do supra-espinhal, sugerindo
afastamento das atividades para tratamento fisioterápico e medicação analgésica;

RM do Ombro Esquerdo e de Cotovelo Direito, de 26/04/2018, com impressão de discreta
tendinopatia do supra e infra-espinhosos, moderada sinovite, pequeno derrame articular no
cotovelo e pequeno edema do músculo braquial.

Teste ergométrico, de 01/06/2016, com sugestão de isquemia miocárdica;

Ao Evento 46 (LAUDO1) o INSS acostou Laudo SABI NB 614522253-4,
exame realizado em 15/06/2016, reconhecendo a incapacidade laborativa em virtude de sinais
sugestivos de isquemia coronariana. Em outro exame realizado em 19/06/2018, a Autarquia
informa que existiu a incapacidade laborativa em razão das patologias apresentadas nas RMN
de abril/2018, fixando a DII em 14/05/2018, mas apto no momento da pericia médica
administrativa.

Primeiramente, cumpre afastar o argumento do autor de que o estado
incapacitante remonta ao ano de 2016. Nesse sentido, tanto os laudos médicos assistentes,
quanto os laudos SABI e o laudo do juízo demonstram tratar-se de patologia completamente
diversa. Em 2016 o autor recebeu benefício por problemas cardiológicos, enquanto a
incapacidade atual é de síndrome do manguito rotador.

Isto posto, não depreendo, a partir dos documentos anexados pela parte autora,
provas hábeis a justificar a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ou
mesmo de submetê-lo à perícia de elegibilidade do programa de reabilitação profissional.
Não consta nos laudos qualquer sugestão de incapacidade definitiva para o labor atual,
havendo tão somente sugestão de tratamento de fisioterapia e medicamentoso.
Igualmente foi a conclusão do perito do juízo ao atestar a incapacidade parcial e temporária,
sugerindo o mesmo tratamento, estimando o prazo de recuperação entre 90 e 120 dias.
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Ademais a perícia é clara ao informar que o autor sequer realizava tratamento
contínuo ("Não foi evidenciado que o periciando está realizando tratamento eficaz e de
caráter contínuo), sendo possível o tratamento. Portanto, descabida a aposentação ou
reabilitação já que a incapacidade é temporária. Mantenho a sentença.  

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da parte autora para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.
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da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000776100v4 e do código CRC a6e085a9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 25/11/2020, às 18:50:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001696-78.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARCOS COSTA MAGALHAES (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, ante o
exposto, conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Condeno o recorrente
vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 25 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000897774v2 e do código CRC 5a62095a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 25/11/2020, às 18:50:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002414-44.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ADRIANA BATISTA SOELLA (AUTOR)
ADVOGADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA (OAB ES022646)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de
sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Alega, em síntese, que padece de
alienação mental, doença esta que dispensa o cumprimento de carência. Subsidiariamente,
afirma que possuía qualidade de segurada no momento fixado como de início de
incapacidade, uma vez que, tendo ela recolhido mais de 120 contribuições sem que
acarretasse perda da qualidade de segurada, o período de graça a ser considerado seria de 24
meses. Ainda, afirma que incapacidade para o labor é definitiva, e não temporária, uma vez
que o tratamento medicamentoso que vem realizando há 07 anos não apresentou grandes
avanços no controle sintomático. Contrarrazões apresentadas (evento 67).

VOTO

 

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.
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4. No caso dos autos, a existência de incapacidade é fato incontroverso nos
autos. A segunda perícia realizada pelo juízo (evento 35), concluiu que a autora (gerente
administrativa, atualmente com 50 anos) possui incapacidade total e temporária, em
razão de ser portadora de esquizofrenia paranoide, estando incapacitada pelo período
180 dias, a partir da data da perícia. O perito fixou a data de início da incapacidade na data
da perícia, por falta de outros elementos técnicos. Contudo, a sentença julgou improcedente o
pedido da parte autora ante a ausência da qualidade de segurada.

5. Passo primeiro à análise acerca da extensão do período de graça, alegado pela
recorrente. A princípio, observa-se que a última contribuição vertida pela autora ocorreu em
11/2018 (evento 17 OUT2, fl. 14), razão pela qual, a princípio, ela teria mantido a qualidade
de segurada até 15/01/2020. Por sua vez, o laudo pericial fixou a data de início da
incapacidade da recorrente na data da perícia, qual seja, em 24/01/2010, pelo que, em tese, ela
não possuiria qualidade de segurada na DII.  

6. Por outro lado, conforme afirmado pela autora, tem-se que ela recolheu
contribuições entre 01/11/2005 e 30/09/2008, de 01/10/2008 a 31/12/2008, de 01/01/2009 a
31/05/2009, de 01/06/2009 a 30/09/2009, e possuiu vínculo empregatício entre 01/10/2009
e 11/2018 – sem que houvesse a perda da qualidade de segurada do RGPS. Ou seja, de
fato, ela recolheu mais de 120 contribuições sem perder a qualidade de segurada, pelo
que faz jus à extensão do período de graça por mais 12 meses. Portanto, conclui-se que
ela manterá sua qualidade de segurada do RGPS até 15/01/2021.

7. Dessa forma, resta claro que, na data de início de incapacidade, em
23/01/2020, ela possuía qualidade de segurada, pelo que a improcedência não deve ser
mantida. Importante pontuar que, como não houve a perda da qualidade de segurada, não há
sequer que se cogitar do preenchimento da carência (uma vez que resta claro que a autora já a
havia preenchido), não havendo utilidade em se analisar a alegação de que sua doença
dispensa o cumprimento da carência.

8. Assim, passo à análise de sua incapacidade. Embora o perito tenha
determinado que a autora se encontra temporariamente incapaz para realizar atividades
laborativas, afirma a recorrente que sua incapacidade é definitiva, razão pela qual pleiteia a
concessão de aposentadoria por invalidez. Contudo, entendo que não existem elementos nos
autos suficientes para tal.

9. Apesar de a autora se encontrar incapaz, conforme confirmado pelo perito,
ele também apontou, em sua perícia, que tal incapacidade seria temporária até ajuste de
medicação para melhora (resposta ao quesito 6). Ainda, afirmou que não há nenhum
elemento técnico anterior que pudesse sustentar a alegação de existência de
incapacidade da autora entre a data do indeferimento (2019) ou da cessação
administrativa (ocorrida em 2017) e a realização da perícia judicial. Significa dizer:
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após a cessação de seu benefício, a autora passou por um período de capacidade
laborativa, tendo tornado a se tornar incapaz posteriormente, o que indica que possui
fases de melhora e pior de sua doença. Não é cabível a concessão desde o indeferimento
administrativo, devendo prevalecer a DII indicada pelo perito do juízo. 

10. É cediço que doenças mentais crônicas, como a da autora, comportam-se
dessa forma, havendo períodos de incapacidade, alternados com período de capacidade,
sobretudo quando considerados ajustes e adaptação a novos medicamentos e tratamento
terapêutico. Dessa forma, diante dos dados apresentados nos autos, não é possível afirmar
que sua incapacidade é definitiva, sendo indevida a aposentadoria por invalidez.

11. Assim, entendo que a autora faz jus ao benefício auxílio-doença, desde a
data da perícia. Considerando que o período de recuperação previsto pelo perito do juízo já
escorreu (180 dias, contados a partir de 23/01/2020), para viabilizar o pedido de prorrogação
da autora, em meio à pandemia do COVID-19, fixo a DCB em 120 dias a contar da intimação
do presente julgado. Deverá a parte autora, em caso de persistência de seu estado
incapacitante na DCB, formular pedido de prorrogação de benefício, nos termos do artigo 60,
§ 9º, Lei 8.213.

12. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE
AUTORA, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acolher o pedido
alternativo da Recorrente e  condenar o INSS a implementar o benefício auxílio-doença,
mas com DIB na DII apontada pela perícia, 23/01/2020. Fixo a DCB em 120 dias a
contar da publicação do presente julgado. Ainda, ressalto que é responsabilidade da
parte autora formular pedido de prorrogação em caso de persistência de sua
incapacidade. Após o trânsito em julgado, deverá o INSS pagar os atrasados devidos,
compensadas as parcelas já pagas, com a aplicação de juros de mora desde a citação, em
consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97, com redação alterada pela
Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índice estabelecido pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.  Sem condenação em custas e
nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000742323v5 e do código CRC 76aea144. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002414-44.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ADRIANA BATISTA SOELLA (AUTOR)
ADVOGADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA (OAB ES022646)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DA PARTE AUTORA, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para acolher o pedido alternativo da Recorrente e condenar o INSS a
implementar o benefício auxílio-doença, mas com DIB na DII apontada pela perícia,
23/01/2020. Fixo a DCB em 120 dias a contar da publicação do presente julgado. Ainda,
ressalto que é responsabilidade da parte autora formular pedido de prorrogação em caso de
persistência de sua incapacidade. Após o trânsito em julgado, deverá o INSS pagar os
atrasados devidos, compensadas as parcelas já pagas, com a aplicação de juros de mora desde
a citação, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97, com redação
alterada pela Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índice estabelecido pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem
condenação em custas e nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do
FONAJEF, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826648v2 e do código CRC 569fd798. 
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Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015110-27.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NIVALDO DULTRA MENDES (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de
sentença que julgou improcedente seu pedido. Alega, em síntese, que possuía qualidade de
segurado, uma vez que de acordo com a MP 767, eram necessárias somente 06 contribuições,
após a refiliação, para que para fazer jus ao benefício. Assim, como o autor recolheu
contribuições entre 01/04/2018 e 31/10/2019, e o laudo pericial fixou a DII em 05/12/2019,
ele possuía qualidade de segurado e carência. Ainda, alega que se encontra total e
definitivamente incapacitado para realizar atividades laborativas, pelo que requer a concessão
de aposentadoria por invalidez.

VOTO

2. No caso dos autos, a sentença julgou improcedente o pedido do autor,
concluindo que ele jamais completou a carência necessária para obtenção de auxílio-doença,
uma vez que, mesmo quando recebeu o benefício pela primeira vez, entre 12/02/2019 e
10/06/2019, tal fato teria se dado a partir de erro do INSS, uma vez que o primeiro pagamento
sem atraso, após retornar ao RGPS, ocorreu somente em 01/02/2019, ou seja, após a data de
início da incapacidade fixada pela perícia. A propósito, transcrevo os fundamentos da
sentença recorrida:

Trata-se homem, 61 anos de idade, pedreiro que se insurge contra a cessação do benefício
previdenciário de auxílio doença em 10/06/2019 ( NB 626.738.665-5). Recebeu o benefício
desde 12/02/2019 em decorrência de desordens cardíacas.

Realizada perícia judicial ( Ev. 19, em 19/12/2019) por médico cardiologista, este constatou
incapacidade temporária desde 05/12/2019, em decorrência de "infarto agudo do miocárdio
em janeiro de 2019, revascularização do miocárdio em 04/02/2019, doença arterial
coronariana obstrutiva", prevendo um prazo de 03 meses para recuperação.

Entretanto, em análise ao CNIS, percebe-se que a parte autora nunca alcançou a carência
necessária de 12 meses para o recebimento do benefício, conforme prescrição dos arts. 25 e
27:

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 206



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 106/267

5015110-27.2019.4.02.5001 500000793116 .V7 JES10842© JES10842

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social
depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 27.  Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: 

II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso,
não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a
competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo,
referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13.            

 

 

Inclusive, o benefício de n° 626.738.665-5 recebido entre 12/02/2019 a 10/06/2019 foi pago
em contrariedade à lei, pois o primeiro pagamento sem atraso da parte autora quando
retornou ao RGPS foi o referente à competência de 01/2019 ( pago em 01/02/2019), e é certo
afirmar que a perícia administrativa já havia constatado o início da incapacidade ( DII) em
04/01/2019, ou seja, antes do primeiro pagamento sem atraso realizado pela parte autora (
SABI -  Evento 27, OUT2, fls.07).

E, em que pese a perícia judicial ter fixado DII em 05/12/2019, mesmo assim a parte autora
não faria jus ao recebimento do benefício, pois só pagou as competências de 01/2019 a
10/2019.

Assim, inexorável reconhecer que a parte autora não faz jus ao benefício pretendido pois não
alcançou a carência necessária.

 

3. No caso, não existe controvérsia acerca da data de início de incapacidade,
fixada pelo perito do juízo em 05/12/2019 (evento 19), com base em laudo médico com relato
de quadro clínico. Da análise do CNIS do autor (evento 27, OUT2, fl. 3/5), tem-se que ele
recolheu contribuições nos seguintes intervalos:

- Entre 01/05/2007 e 30/11/2007;

- Entre 01/07/2008 e 31/10/2008;
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- Entre 01/04/2018 e 31/10/2019;

Ainda, recebeu o benefício auxílio-doença entre 12/02/2019 e 10/06/2019.

4. Pois bem. A primeira perícia realizada pelo INSS, em 28/02/2019 (evento 27
OUT2, fl. 7), concluiu que o autor se encontrava incapacitado desde 04/01/2019, razão pela
qual ele recebeu o benefício entre 12/02/2019 e 10/06/2019. O juízo sentenciante afirma que
tal benefício teria sido pago indevidamente, uma vez que o primeiro recolhimento sem atraso
feito pelo autor, após o reingresso no RGPS, deu-se em 01/02/2019, referente à competência
01/2019.

5. Contudo, não entendo haver qualquer irregularidade em relação a este
benefício, uma vez que o prazo para recolhimento da contribuição previdenciária
referente à competência de janeiro de 2019 era até 15/02/2019. Dessa forma, se o autor
fez o pagamento em 01/02/2019, este ocorreu dentro do prazo, pelo que se conclui que,
em janeiro de 2019, data em que foi fixada como início de sua incapacidade, ele possuía
qualidade de segurado.

6. Não há sequer se afirmar que o recolhimento da contribuição  somente
ocorreu após a fixação da data de início da incapacidade, uma vez que o exame pericial
somente foi realizado em 28/02/2019, enquanto a contribuição havia sido paga em
01/02/2019.

7. Cumpre ainda observar que a doença do autor dispensa o cumprimento de
carência, uma vez que se insere no conceito de cardiopatia grave, prevista no art. 151 da Lei
n. 8.213/91:

Art. 151.  Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26,
independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa,
hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna,
cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte
deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por
radiação, com base em conclusão da medicina especializada. (Lei n. 8.213/91) (GN)

8. Tal fato exsurge claro quando da análise do laudo pericial produzido pelo
juízo, quando afirma que o autor refere (quesito 2) “dispneia e angina para pequenos esforços,
grupo funcional III conforme II Diretriz de Cardiopatia Grave”, doença esta que é confirmada
pelo perito nos quesitos posteriores.

9. No que concerne ao benefício ora discutido, com início da incapacidade
fixada em 05/12/2019, conclui-se que o autor também possuía qualidade de segurado, uma
vez que, entre a cessação do benefício anterior, corretamente pago, e a data de início da
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incapacidade, somente decorreram 06 meses. Assim, durante referido intervalo não houve
perda da qualidade de segurado, e tampouco há que se cogitar o cumprimento de nova
carência, uma vez que, conforme pontuado, ele é portador de cardiopatia grave.

10. Neste ponto, importante observar que, embora o juízo sentenciante tenha
negado o benefício do autor com base na ausência de carência, o INSS sequer contestou tal
fato, tendo sua impugnação se concentrado somente na ausência de incapacidade do
autor (evento 27 CONT1).

11. Por fim, no que toca o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez,
não assiste razão ao autor, uma vez que a perícia do juízo concluiu pela existência de
incapacidade temporária, e não definitiva. Sendo certo que a incapacidade do autor é
somente temporária, e não definitiva, as condições pessoais e sociais não são fatores que
impedem, presumidamente, a recuperação da capacidade laborativa. Caso distinto seria
aquele em que a perícia determina que a incapacidade é definitiva, pelo que a possibilidade de
retorno às atividades laborativas depende da reabilitação do segurado – ocasião em que de
fato, seria muito difícil que o autor, considerada sua situação, pudesse exercer outro ofício.

12. Contudo, conforme apontado, no presente caso, tendo em vista a
temporariedade da incapacidade do autor, quando esta cessar, tudo indica que ele poderá
retornar à sua atividade laborativa habitual de pedreiro. Importante pontuar que o perito,
apesar de fazer menção à eventual necessidade de realização de cirurgia, não condicionou a
melhora do autor a qualquer procedimento, mas somente à realização de tratamento (tendo
em vista que o retorno ao cardiologista já estava agendado) – respostas aos quesitos 14 e 15.

13. Ressalta-se, de qualquer modo, que, caso o autor entenda que não recuperou
sua capacidade laborativa, deve apresentar pedido de prorrogação junto à Autarquia
Previdenciária, uma vez que a estimativa do tempo para sua recuperação não possui caráter
definitivo.

14. Assim, entendo que o autor faz jus ao benefício auxílio-doença, desde a data
de início da incapacidade, fixada em 05/12/2019. Considerando que o período de recuperação
previsto pelo perito do juízo já escorreu (3 meses, contados a partir de 19/12/2019), para
viabilizar o pedido de prorrogação do autor, em meio à pandemia do COVID-19, fixo a DCB
em 120 dias a contar da intimação do presente julgado. Deverá a parte autora, em caso de
persistência de seu estado incapacitante na DCB, formular pedido de prorrogação de
benefício, nos termos do artigo 60, § 9º, Lei 8.213.

15. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE
AUTORA, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para acolher o pedido
alternativo do Recorrente e condenar o INSS a implementar o benefício auxílio-doença, com
DIB na DII apontada pela perícia, 05/12/2019. Fixo a DCB em 120 dias a contar da
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publicação do presente julgado. Ainda, ressalto que é responsabilidade da parte autora
formular pedido de prorrogação em caso de persistência de sua incapacidade. Após o trânsito
em julgado, deverá o INSS pagar os atrasados devidos, compensadas as parcelas já pagas,
com a aplicação de juros de mora desde a citação, em consonância com os índices previstos
no artigo 1º-F da 9.494/97, com redação alterada pela Lei 11.960/09, bem como correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índice estabelecido pelo Manual de
Cálculos da Justiça Federal.  Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios,
nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000793116v7 e do código CRC 591f581c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5015110-27.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: NIVALDO DULTRA MENDES (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DA PARTE AUTORA, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para acolher o pedido alternativo do Recorrente e condenar o INSS a
implementar o benefício auxílio-doença, com DIB na DII apontada pela perícia, 05/12/2019.
Fixo a DCB em 120 dias a contar da publicação do presente julgado. Ainda, ressalto que é
responsabilidade da parte autora formular pedido de prorrogação em caso de persistência de
sua incapacidade. Após o trânsito em julgado, deverá o INSS pagar os atrasados devidos,
compensadas as parcelas já pagas, com a aplicação de juros de mora desde a citação, em
consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97, com redação alterada pela
Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índice estabelecido pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem condenação em custas e
nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826650v2 e do código CRC c8eadb7f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001838-51.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ORMINDA CIPRIANO PERXIGATH (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO (OAB ES005674)
ADVOGADO: KARINA ACACIA DO PRADO (OAB ES013182)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto: a) pelo INSS (Evento 38) em face de
sentença que julgou procedente o pedido autoral de restabelecimento do benefício de auxílio-
doença. Requer que a DII seja fixada na data do laudo pericial produzido em juízo; b) pela
Parte Autora, que alega incapacidade total e definitiva, impossibilidade de reabilitação e
condições pessoais e sociais desfavoráveis. Requer a conversão do auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez. Contrarrazões apresentadas (Eventos 41 e 45).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 29): 

[...] 
No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 19, PERÍCIA1) constatou que a parte
autora possui Lupus Eritematoso Sistêmico – CID 10 M32.1; Síndrome de Sjögren – CID 10
M35.0 e Anemia CID 10 D64.9.
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De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade total e temporária.
Ademais, não soube precisar a DII.

No concernente ao tempo para a melhora no estado clínico da parte demandante, o expert
apontou o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da realização da perícia.

A prova pericial, como qualquer outro meio probatório, não vincula o juiz. Entretanto, em
matérias tal como a dos autos em que a pretensão autoral subsume-se na necessidade de
eventual incapacidade para o labor, é inegável que a prova pericial, forjada sob o manto do
contraditório, contribui decisivamente para a formação do convencimento do julgador.

Nessas matérias que envolvem incapacidade, a meu sentir, o juiz deve, e na prática é o que se
observa, considerar os contornos trazidos pelo laudo do expert do Juízo, dada a natureza
técnica do exame.

Entrementes, entendo possível, no caso concreto, aplicar a presunção de continuidade do
estado incapacitante, haja vista que: a) a incapacidade laborativa reconhecida pelo expert
judicial deriva da mesma doença que motivou a concessão do benefício anterior; b) o laudo
judicial não indica eliminação  da incapacidade entre a DCB anterior e a data de realização
do exame pericial; c) o lapso temporal entre a DCB (27/08/2018) e a DII indicada pelo perito
(14/10/2019) não quebra a presunção da continuidade do estado incapacitante, na medida em
que há inúmeros laudos particulares neste interregno confirmando a inaptidão para o labor
(Evento 1, COMP2).

[...]

Assim sendo, acredito estar demonstrada a incapacidade laboral para o restabelecimento do
benefício indevidamente cessado.

FUNDAMENTAÇÃO SOBRE CARÊNCIA

Quanto aos requisitos da qualidade de segurado e carência para a percepção de benefício por
incapacidade, entendo por incontestes nos autos. Isso porque a parte autora pretende o
restabelecimento de prestação previdenciária, a qual, no seu entender, foi indevidamente
cancelada pelo INSS.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a restabelecer à
parte autora o benefício de auxílio-doença, com início do benefício (DIB) em 28/08/2018,
início do pagamento (DIP) na data da prolação desta sentença e data de cessação do benefício
(DCB) em 14/10/2020. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

[...] 
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Inconformado com a sentença prolatada, a Autarquia sustenta que o laudo
médico judicial, na resposta ao quesito 11, afirmou que dada a natureza da doença
incapacitante, não era possível esclarecer se a autora estava incapacitada ao tempo da DCB.
Que o juízo não sopesou a validade das provas produzidas por cada um dos assistentes das
partes. Simplesmente favoreceu, sem esclarecer porque, o laudo favorável à autora, mesmo
sendo ele de menor valor probatório do que o laudo do INSS. Ainda, a natureza da doença
autoimune da autora alterna períodos de melhora e recidiva. Não há como afirmar que ela
estava incapacitada ao tempo da DCB. Tanto é assim que o próprio jurisperito, imparcial, não
foi capaz de fixar a DII anterior. Logo, a data de início da incapacidade (DII) deve ser fixada
na data do laudo pericial produzido em juízo.

Quanto ao recurso do INSS, a Parte Autora aduz que os laudos médicos
acostados comprovam a inaptidão laboral no interregno entre a DCB (27/08/2018) e a DII
(14/10/2019) indicada pelo perito, de forma que nunca houve compensação das doenças
suportadas, estando  incapacitada quando da indevida cessação.

Em seu recurso, a Autora relata sofrer de lúpus eritematoso sistêmico, síndrome
de  Sjögren e anemia, com sintomas desde 2007. O Perito Judicial atestou a incapacidade
total para o exercício da atividade habitual, contudo, estimou tratamento necessário por 12
meses, sem observância das condições pessoais e sociais da segurada. Argumenta que a
sentença não considerou as peculiaridades socieconômicas, profissionais e culturais
desfavoráveis, ou seja, a baixa escolaridade e a falta de qualificação profissional, atuando
sempre como doméstica. Ainda, dada as condições, é impossível vislumbrar a possibilidade
de submissão ao processo de reabilitação para o exercício de atividade diversa. Assim, pugna
pelo reconhecimento da incapacidade total e permanente, deferindo a conversão do auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (doméstica, 45 anos,
4ª série do ensino fundamental), a perícia judicial, realizada por médico especialista em
perícia médica e medicina do trabalho, em 14/10/2019 (Evento 19 – PERÍCIA1), indica sua
incapacidade total e temporária. A saber, o perito confirmou as patologias Lupus Eritematoso
Sistêmico – M32.1, Síndrome de Sjögren – M35.0 e Anemia – D64.9 (quesito 2), estando a
periciada incapacitada, com quadro clínico atual em atividade, descompensada (quesito 6),
sendo esta total e temporária – longa duração (quesito 7). Quanto a fixação da DII, o perito
afirmou não ser possível afirmar se havia incapacidade entre a cessação do benefício
previdenciário e o exame pericial (quesito 9). Contudo, estimou prazo de 12 meses de
tratamento para posterior reavaliação médico pericial (quesito 16).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.
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Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1
(COMP2) diversos laudos médicos, desde 26/03/2012 a 26/02/2019, demonstrando que a
autora vem sendo acompanhada por reumatologistas, indicando as patologias supracitadas e a
incapacidade laboral por tempo indeterminado. Quanto ao laudo médico anexado no
Evento 39, este foi posterior à realização da perícia médica judicial, implicando em
inovação processual, não obstante, o conteúdo é o mesmo dos laudos presentes no
Evento 1.

No Evento 26 (OUT2) o INSS acostou extrato CNIS e Laudo SABI. O CNIS
demonstra que a autora trabalhou como empregada doméstica de 01/01/2008 a 30/09/2011,
além do benefício previdenciário de auxílio-doença de 24/08/2011 a 27/08/2018 (NB
547705050-7). Laudo SABI correspondente, exame realizado em 14/09/2011, aponta doença
hematológica em investigação desde 2007, fixando a DII em 24/08/2011. Em exame
realizado na data de 27/03/2012 foi constatado que não existia incapacidade laborativa. Em
razão da negativa, a autora buscou amparo judicial, sendo homologado acordo judicial para
restabelecimento do benefício, em 02/04/2013, incluindo o pagamento das parcelas vencidas
(Evento 1 – COMP2 – fls.25). Contudo, no último exame realizado em 27/08/2018, o perito
da Autarquia entendeu não haver “elementos técnicos que permitam inferir manutenção de
status de incapacidade laborativa”.

O conjunto probatório permite concluir que a patologia incapacitante
permanece desde 2011, quando da concessão administrativa do benefício previdenciário,
abrangendo o período da indevida cessação e a realização da perícia médica judicial.
Contudo, a aposentadoria por invalidez é a última medida, aplicando-se somente
quando resta comprovada de maneira inequívoca que a incapacidade é total e definitiva.
O jusperito entendeu ser possível a recuperação laboral em 12 meses, assim, apesar da
manutenção da incapacidade por longo período, a incapacidade total e definitiva não é
evidenciada pelos laudos.

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da: a) Parte Autora para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida; e b) INSS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei 9.289/96). Condeno o Recorrente vencido ao
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pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da Sentença, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
observada a Súmula 111 do STJ.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000769061v3 e do código CRC 75370a2a.
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Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001838-51.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ORMINDA CIPRIANO PERXIGATH (AUTOR)
ADVOGADO: ROSEMAR POGGIAN CATERINQUE CARDOZO (OAB ES005674)
ADVOGADO: KARINA ACACIA DO PRADO (OAB ES013182)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da: a) Parte Autora para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o
recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos
§3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida; e b) INSS
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem condenação em custas (artigo 4º, I, da
Lei 9.289/96). Condeno o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da Sentença,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, observada a Súmula 111 do STJ, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826698v2 e do código CRC 92eb9b57. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004170-97.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GEORGE AUGUSTO COSTA BINOTI (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA DALFIOR DORIGO (OAB ES022018)
ADVOGADO: MARCIO SANTOLIN BORGES (OAB ES012907)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo INSS em face de sentença
que julgou procedente o pedido autoral, condenando a Ré a conceder o benefício
aposentadoria por invalidez desde 31/01/2018. Alega, em síntese, que o laudo da perita é
lacônico, com conteúdo que se repete em inúmeros processos, pelo que não mereceria
credibilidade. Requer seja realizada nova perícia, com profissional diverso, destacando que a
perita indicada produziu laudo favorável às partes em 98.75% dos casos. Subsidiariamente,
requer o afastamento da multa diária ou sua redução para R$50,00, limitada a R$1.000,00 e
que o prazo para cumprimento da tutela de urgência seja fixado em 45 dias úteis. Ainda,
pugna pela aplicação do INPC, como índice de correção monetária. Contrarrazões
apresentadas (evento 40).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio-doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio-doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

3. A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 23): 
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A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de Transtorno misto ansioso e depressivo, Perda de audição bilateral
neuro-sensorial e Outros traumatismos especificados da cabeça que a incapacitam de forma
total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde 24/09/2016.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora verteu contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 07/2016 a 06/2019, restando comprovado o atendimento aos
supracitados requisitos.

Considerando que o douto perito reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 31/01/2018, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6166065705, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

4. Quanto à alegação recursal de que as perícias médicas elaboradas pela Dra.
Isabella Lúcio Louzada não possuem credibilidade, vejo que não passa de inconformidade
por parte da autarquia ré sobre as conclusões médicas expostas. A capacidade de um médico
perito não pode, e nem deve, ser medida de acordo com o número de pareceres médicos que
realiza no sentido de constatar a incapacidade laboral dos periciados. Ademais, o INSS não
comprova ter impugnado a nomeação do perito oportunamente (despacho do Evento 4),
apenas o fazendo após o resultado desfavorável. 

5. Assim, afasto a necessidade de realização de nova perícia, uma vez que a
perícia judicial realizada foi suficientemente fundamentada, não havendo omissões ou
contradições a serem apontadas. No caso em comento, não há justificativas para designação
de nova perícia, pois a conclusão a que chegou a perícia do juízo não diverge do que consta
nos laudos particulares. Ademais, os atestados médicos não reportam doenças que não
estariam ao alcance da avaliação pelo expert em medicina do trabalho. Assim, não há motivos
para afastamento da perícia, pois as doenças destacadas nos laudos particulares podem ser
aferidas pelo profissional nomeado nos autos. Desta forma, reputo descabida a realização de
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nova perícia, uma vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir a incapacidade/aptidão da
parte autora através de exame clínico, análise de exames e atestados médicos apresentados
durante a perícia médica. 

6. Por fim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da Autarquia com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame. Ressalta-se, inclusive, que, diferentemente do que
afirma o INSS em seu recurso, o recorrido apresentou laudos periciais, exames e receitas que
permitem concluir que ele possui as doenças apontadas pela perícia, quais sejam, transtorno
misto ansioso e depressivo, perda de audição bilateral neuro-sensorial e outros traumatismos
especificados da cabeça. Inclusive, teve o benefício auxílio-doença concedido em razão das
mesmas enfermidades, em processo anterior (n. 0016702-62.2017.4.02.5002).  

7. Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto
integrante desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela
Autarquia Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi
necessária a reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada
pelo setor de cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta
esperada e praxe aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário,
pelo que poderia até mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de
descumprimento, como feito naquele julgado. 

8. No entanto, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso concreto,
normalmente o cumprimento se deu ou se dá dentro de um prazo aceitável, a mesma se
tornou até mesmo inócua, sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria
desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo
para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. 

9. No que toca o prazo fixado pelo juízo, de fato, não se mostra razoável sua
fixação em dias corridos, devendo o mesmo ser fixado em dias úteis. Nesse sentido, inclusive,
foi editada o Enunciado n. 66 das Turma Recursais do Espírito Santo, com a seguinte
redação:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis,
observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado. Aprovado na
Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.10.

10. Ressalta-se que o prazo de 45 dias úteis, previsto em lei, dirige-se para o
cumprimento em fase administrativa, não havendo obrigatoriedade de sua adoção em sede
judicial.
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11. Por fim, afastada a incidência da TR como parâmetro para correção
monetária, deve ser adotado o INPC, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal.

12. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DO INSS E NO
MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir a multa diária para
R$ 100,00 (cem reais), sem limitação no montante final, para determinar que o prazo para
cumprimento da tutela de urgência seja contado em 30 dias úteis e para que seja adotado o
INPC, para fins de correção monetária. Sem condenação em custas e nem em honorários
advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000747031v3 e do código CRC 219437be.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004170-97.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GEORGE AUGUSTO COSTA BINOTI (AUTOR)
ADVOGADO: CARLA DALFIOR DORIGO (OAB ES022018)
ADVOGADO: MARCIO SANTOLIN BORGES (OAB ES012907)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DO INSS E NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente
para reduzir a multa diária para R$ 100,00 (cem reais), sem limitação no montante final, para
determinar que o prazo para cumprimento da tutela de urgência seja contado em 30 dias úteis
e para que seja adotado o INPC, para fins de correção monetária. Sem condenação em custas
e nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826710v2 e do código CRC ae28477f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003590-67.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE MENEZES DA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 45) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão do benefício de auxílio-
doença e implemento, em definitivo, da aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese,
ausência de prova de incapacidade total e permanente; vício no laudo médico judicial; e
ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das astreintes. Requer a reforma da
sentença, designando nova perícia médica com profissional diverso e que seja afastada as
multa diária ou seu valor reduzido. Contrarrazões apresentadas (Evento 50).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 30): 

[...] 
Da impugnação à perita nomeada
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A perícia judicial não possui qualquer irregularidade, uma vez que analisou os laudos/exames
trazidos e respondeu aos quesitos sem qualquer obscuridade.

Comparando-se os laudos periciais do Juízo com os laudos do próprio INSS (os quais a defesa
do INSS afirma ter presunção de veracidade), é possível verificar que os laudos do INSS
possuem infinitamente menos informações, não trazendo qualquer dos itens exigidos pelo
próprio INSS em Juízo.

[...]

Do mérito

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de lumbago com ciática e escoliose não especificada, que a incapacita de
forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde 2014.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Cabe mencionar que, diante do contrato de comodato firmado entre a parte autora, seu esposo
e OSMAR JOSE MACHADO DO NASCIMENTO (Evento 9, PROCADM1, Pag. 10/11) e
demais documentos juntados aos autos, concluo que restou devidamente comprovado que na
DII, a parte autora detinha a qualidade de segurado especial (rurícola) do INSS, bem como
havia cumprido o período de carência legal.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 30/04/2014.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 30/04/2014, com DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;
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c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

 A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

[...] 

Inconformada com a sentença prolatada, a Autarquia alega que a perita, Drª
Isabella Lucio Louzada produz laudos extremamente lacônicos e com conteúdo repetitivo, na
grande maioria das vezes em prejuízo ao INSS, sendo seus exames quase sempre sem
descrição de situação grave, mas a conclusão quase sempre é de incapacidade total e
definitiva. Assim, requer a realização de nova perícia, com profissional diverso.

Quanto à alegação recursal de que as perícias médicas elaboradas pela Dra.
Isabella Lúcio Louzada não possuem credibilidade, tal alegação deve ser apurada em via
própria. Se o INSS entende que há parcialidade ou nulidade nos laudos emitidos deve
comprovar a alegação, se utilizando da via adequada. Não há nos autos impugnação à
nomeação da perita, sendo certo que o INSS poderia ter ofertado sua irresignação no primeiro
grau.

Ademais, os médicos experts nomeados configuram-se enquanto assistentes do
juízo. Sua função é auxiliar que a prestação jurisdicional oferecida seja a melhor possível
para o jurisdicionado. Assim sendo, volto a salientar que o juiz não encontra-se adstrito ao
parecer médico confeccionado, podendo formar sua convicção com outros elementos de
prova, consoante se infere da inteligência do art. 479 do novo CPC. Logo, a perícia médica,
como suporte de convicção do magistrado será levada em consideração em conjunto com
todo o elemento probatório anexado nos autos, bem como levando em consideração as
particularidades de cada caso concreto.

Sendo assim, a perícia médica deverá ser desconstituída quando verificada
omissões ou contradições latentes aos quais impossibilita o magistrado de julgar o caso em
comento; ou ainda quando exista a necessidade da realização de perícia com especialista em
determinada área médica. Neste sentido, a mera alegação sustentada não afasta a perícia
médica realizada, devendo ser observado o conjunto probatório como um todo, que se fará a
seguir.
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Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (lavradora, 52
anos), a perícia judicial realizada em 08/10/2019 (Evento 15 – LAUDO1), indica sua
incapacidade total e definitiva. A saber, a perita confirmou M54.4 - Lumbago com ciática e
M41 - Escoliose não especificada (quesito 2), estando incapacitada de forma total e definitiva
(quesito 7), com data de início da doença em 10/04/2014 (quesito 8), sendo possível afirmar
que havia incapacidade entre a data do indeferimento e a realização da perícia (quesito 11).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1:

(EXMMED5) Exames de RX , RM e Radiografia da Coluna Cervical, Coluna Torácica e
Coluna Lombar, realizados em 06/02/2014, em 30/07/2018, em 1/07/2016, em 18/09/2017 e em
20/05/2019, atestando a patologia relatada pela perícia do juízo;

(LAUDO6) Laudo médico, especialista em ortopedia, de 10/04/2014, 11/11/2016, 19/08/2018,
atestando a patologia; Laudo médico de 29/03/2019, apontando a patologia suportada e
afirmando a impossibilidade de exercício da função de lavradora; em 13/06/2019, médico
ortopedista sugeriu afastamento definitivo;

(OUT9) Contrato de parceria agrícola de 13/07/2006 a 13/07/2009 (fls.10), mas consta no
instrumento que a autora exercia a atividade desde 2005; contrato de parceria agrícola de
24/08/2010 a 24/08/2016 (fls.12).

No Evento 11 a Parte Autora anexou novo laudo médico, de 20/09/2019,
relatado escoliose torácica em grau severo, estando impossibilitada ao trabalho de lavradora.

Em síntese, os documentos acostados pela autora demonstram a existência
da patologia e sugerem o afastamento da função de lavradora, corroborando com o
laudo médico judicial. Verifica-se a comprovação documental de atividade rural de 2005
a 2016.

Ao Evento 7 (OUT2) o INSS acostou Laudo SABI (NB 6060242019-0), exame
pericial realizado em 16/05/2014, constando o acesso do perito a todos os exames realizados
até então, tendo conlcuído a Autarquia pela ausência de alterações ao exame físico ou crise
álgica de coluna vertebral, assim como nos exames periciais realizados em junho, agosto de
2014.

Contudo, da análise do conjunto probatório é possível identificar a presença de
estado incapacitante desde a DER em 30/04/2014. Os aspectos pessoais e socioeconômicos
da autora (52 anos, ensino fundamental incompleto, lavradora desde 2005 e residente em área
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rural) indicam a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho em condições de
igualdade. Assim, entendo que a incapacidade é total e definitiva e, portanto, correta a
decisão prolatada em conceder o benefício da aposentadoria por invalidez.

Por fim, o INSS argumenta que o valor diário adotado pelo magistrado
(quinhentos reais por dia) ultrapassa os ditames da razoabilidade/proporcionalidade. Assim,
requer que seja determinada a redução de seus valores para R$50,00 (cinquenta reais) por dia,
fixando o limite máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até
mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

Assim, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00) e considero adequada a redução para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência futura.

Por outro lado, não entendo razoável a fixação de limite máximo. Fixado valor
razoável das astreintes, cabe somente ao INSS cumprir a decisão dentro do prazo
estabelecido, para que o montante final não seja demasiado elevado.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a pena de multa para R$ 100,00 (cem reais) por
dia de atraso, sendo esta a única alteração em relação ao dispositivo da sentença prolatada.
Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000773238v4 e do código CRC 8ffb2d1a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003590-67.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE MENEZES DA CONCEICAO (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a pena de
multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, sendo esta a única alteração em relação
ao dispositivo da sentença prolatada. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o
art. 55, da Lei n. 9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826716v2 e do código CRC 8fa8dfe1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003538-71.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA RUTH GOMES DOS SANTOS LIVRAMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS (OAB ES011936)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 45) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo a aposentadoria
por invalidez. Requer a improcedência dos pedidos autorais; anulação da sentença e
designação de nova perícia; aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 dias úteis; revogar
as multas processuais previamente cominadas ou sua redução. Requer a reforma da sentença,
decretando a improcedência “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial.
Contrarrazões apresentadas (Evento 52).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 40): 

[...] 
Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de Hipertensão essencial, Presença de enxerto de ponte ["bypass"]
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aortocoronária e Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações que a incapacita
de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa desde
30/01/2019.

Pois bem.

Em que pese a DII fixada pela perita do juízo, entendo que há elementos suficientes nos autos
para comprovar que a parte Autora encontrava-se incapaz na data do indeferimento
administrativo em 28/01/2019.

Sendo assim, fixo a DII em 28/01/2019.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença previdenciário no
período compreendido entre 28/11/2018 a 11/12/2018 restando comprovado o atendimento aos
supracitados requisitos.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 28/01/2019.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 28/01/2019, com DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

 A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

[...] 
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Inconformado com a sentença prolatada, a Autarquia alega que a douta perita,
Drª Isabella Lucio Louzada produz laudos extremamente lacônicos e com conteúdo
repetitivo, na grande maioria das vezes em prejuízo ao INSS, sendo seus exames quase
sempre sem descrição de situação grave mas a conclusão quase sempre é de incapacidade
total e definitiva. Assim, requer a realização de nova perícia, com profissional diverso.

Quanto à alegação recursal de que as perícias médicas elaboradas pela Dra.
Isabella Lúcio Louzada não possuem credibilidade, tal alegação deve ser apurada em via
própria. Se o INSS entende que há parcialidade ou nulidade nos laudos emitidos deve
comprovar a alegação, se utilizando da via adequada. Não há nos autos impugnação à
nomeação da perita, sendo certo que o INSS poderia ter ofertado sua irresignação no primeiro
grau.

Ademais, os médicos experts nomeados são assistentes do juízo, cuja função é
auxiliar na prestação jurisdicional oferecida, para que seja a melhor possível para o
jurisdicionado. Assim sendo, volto a salientar que o juiz não encontra-se adstrito ao parecer
médico confeccionado, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova,
consoante se infere da inteligência do art. 479 do novo CPC. Logo, a perícia médica, como
suporte de convicção do magistrado será levada em consideração em conjunto com todo o
elemento probatório anexado nos autos, bem como levando em consideração as
particularidades de cada caso concreto.

Sendo assim, a perícia médica deverá ser desconstituída quando verificada
omissões ou contradições latentes aos quais impossibilita o magistrado de julgar o caso em
comento; ou ainda quando exista a necessidade da realização de perícia com especialista em
determinada área médica. Neste sentido, a mera alegação sustentada não afasta a perícia
médica realizada, devendo ser observado o conjunto probatório como um todo, que se fará a
seguir.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (lavradora, 55
anos), a perícia judicial, realizado por médico especialista em medicina do trabalho, em
07/02/2020 (Eventos 21 e 29 – LAUDO1), indica sua incapacidade total e definitiva. A
saber, a perita atestou I10 – Hipertensão essencial, Z95.1 - Presença de enxerto de ponte
["bypass"] aortocoronária e E10.9 - Diabetes mellitus insulino-dependente - sem
complicações (quesito 2), apresentando incapacidade total e definitiva (quesito 7) desde
30/01/2019 (quesito 9). Concluiu que: “apoiada nos documentos médicos anexados aos autos
é possível concluir que a autora é portadora de hipertensão arterial, diabetes, já fez
revascularização do miocárdio e angioplastia recente. Apresenta alterações importantes ao
exame físico \ mental e aos documentos médicos. Conforme avaliação pericial atual fora
concluído que a autora possui incapacidade Total para qualquer atividade laborativa, de
forma definitiva”.
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Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento
1(LAUDO3) laudo médico, especialista em cardiologia, de 21/11/2011, atestando que a
autora é cardiopata isquêmica, multiarterial, sem condições de exercer suas atividades
trabalhistas; e laudo médico, especialista em cardiologia, de 30/01/2019, atestando
hipertensão arterial, sem condições de realizar atividades que necessitem de esforços físicos.
Verifica-se, na folha 4, laudo de especialista de cirurgia cardíaca, afirmando que a autora foi
submetida a revascularização do miocárdio em 25/01/2012. Presente exame de aortografia, de
09/05/2018, com conclusão de circulação coronariana com obstrução triarterial; ponte veia
safena – marginal - diagonal com lesão de 50% no terço proximal; e coronária direita com
lesão de 50% no terço proximal. Foi realizada angioplastia coronariana com implante de stent
farmacológico na diagonal 2 e Ponte veia safena – coronária direita.

No Evento 13 (OUT2) consta o INSS extrato CNIS e Laudo SABI. No CNIS
consta que a autora gozou de auxílio-doença em 06/12/2011 a 01/06/2014 (NB 549162884-7)
e, posteriormente, no período de 28/11/2018 a 11/12/2018 (NB 625818209-0). Nos SABI’s
correspondentes constato a incapacidade laborativa, total e temporária, por problemas
coronários desde 24/10/2011. No exame realizado em 04/09/2013, foi encaminhada para o
PRP. Em razão de nova angioplastia, foi concedido novo auxílio previdenciário, com DII
fixada em 13/08/2018 e DCB em 11/12/2018. Posteriormente, a autora requereu novo
benefício (NB 626526264-9), realizando exame em 08/02/2019, sendo indeferido pela
Autarquia. Na ocasião o perito considerou que a periciada estava com quadro cardiológico
estabilizado, sem qualquer evidência de agravamento.

A autora conta com 55 anos idade, possui ensino médio completo e
desempenhou atividades urbanas de 1988 a 2001, contudo, desde o exame pericial, em
21/03/2014, a Autarquia reconhece a condição de segurada
especial/lavradora. Reside atualmente na zona rural de Muqui/ES. Neste contexto, a patologia
é incapacitante para qualquer atividade que envolva esforço físico, impossibilitando o
exercício de sua atividade habitual. O conjunto probatório acostado demonstra o agravamento
do quadro desde 2011, culminando ao final de 2018 em incapacidade total e definitiva.
Assim, entendo correta a sentença prolatada, concedendo o benefício de aposentadoria
por invalidez desde a DER em 28/01/2019.

Por fim, o INSS argumenta que a Lei Previdenciária nº 8.213/91 estabelece em
seu artigo 41-A, § 5º o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de pagar e a Lei nº
10.259/01, 60 (SESSENTA) dias conforme seu art. 17. Contudo, o prazo estabelecido na
sentença prolatada foi de 30 (TRINTA) dias, tornando indevida a fixação e a aplicação de
multa por descumprimento desse prazo. Além disso, o valor diário adotado pelo magistrado
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(QUINHENTOS REAIS POR DIA) ultrapassa os ditames da
razoabilidade/proporcionalidade. Assim, requer aumento do prazo para cumprir a tutela para
45 (quarenta e cinco) dias e a revogação das multas, subsidiariamente, seja determinada a
redução de seus valores para R$50,00 (cinquenta reais) ou R$ 100,00 (cem reais), fixando o
limite máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até
mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

Assim, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência futura.

Por outro lado, não entendo razoável a fixação de limite máximo; fixado valor
razoável das astreintes, cabe somente ao INSS cumprir a decisão dentro do prazo
estabelecido, para que o montante final não seja demasiado elevado.

No que toca o prazo fixado pelo juízo, de fato, não se mostra razoável sua
fixação em dias corridos, devendo o mesmo ser fixado em dias úteis. Nesse sentido, inclusive,
foi editada o Enunciado n. 66 das Turmas Recursais do Espírito Santo, com a seguinte
redação:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis,
observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado. Aprovado na
Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

Deste modo, fica estabelecido o prazo de 30 (TRINTA) dias úteis para
implantação do benefício, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo prazo de 30 dias úteis para implantação do
benefício e redução da pena de multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000756001v4 e do código CRC b736caa8.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003538-71.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA RUTH GOMES DOS SANTOS LIVRAMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: LUCIANO MOREIRA DOS ANJOS (OAB ES011936)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo
prazo de 30 dias úteis para implantação do benefício e redução da pena de multa para R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o
art. 55, da Lei n. 9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826720v2 e do código CRC 4959afb5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004264-45.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCILENE DONNA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 37) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo a aposentadoria
por invalidez. Requer a improcedência dos pedidos autorais; anulação da sentença e
designação de nova perícia; aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 dias úteis; revogar
as multas processuais previamente cominadas ou sua redução. Requer a reforma da sentença,
decretando a improcedência “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial.
Contrarrazões apresentadas (Evento 43).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 29): 

[...] 
Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de Dor lombar baixa, Epicondilite lateral e Outra dor crônica que a
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incapacitam de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa
desde 21/01/2010.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 01/02/2008 e
12/01/2012, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

A DIB deve ser fixada na DER (16/07/2019), uma vez que não se pode mais discutir a alegada
incapacidade laborativa da parte demandante no período anterior ao exame pericial realizado
na ação n.º 0015799-11.2016.4.02.5051.

Com efeito, merece acolhimento à pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 16/07/2019.

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 16/07/2019, com DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

 A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, a Autarquia alega que a douta perita,
Drª Isabella Lucio Louzada produz laudos extremamente lacônicos e com conteúdo
repetitivo, na grande maioria das vezes em prejuízo ao INSS, sendo seus exames quase
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sempre sem descrição de situação grave mas a conclusão quase sempre é de incapacidade
total e definitiva. Assim, requer a realização de nova perícia, com profissional diverso.

Quanto à alegação recursal de que as perícias médicas elaboradas pela Dra.
Isabella Lúcio Louzada não possuem credibilidade, tal alegação deve ser apurada em via
própria. Se o INSS entende que há parcialidade ou nulidade nos laudos emitidos deve
comprovar a alegação, se utilizando da via adequada. Não há nos autos impugnação à
nomeação da perita, sendo certo que o INSS poderia ter ofertado sua irresignação no primeiro
grau.

Ademais, os médicos experts nomeados são assistentes do juízo, cuja função é
auxiliar para que a prestação jurisdicional oferecida seja a melhor possível para o
jurisdicionado. Assim sendo, volto a salientar que o juiz não encontra-se adstrito ao parecer
médico confeccionado, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova,
consoante se infere da inteligência do art. 479 do novo CPC. Logo, a perícia médica, como
suporte de convicção do magistrado será levada em consideração em conjunto com todo o
elemento probatório anexado nos autos, bem como levando em consideração as
particularidades de cada caso concreto.

Sendo assim, a perícia médica deverá ser desconstituída quando verificada
omissões ou contradições latentes aos quais impossibilita o magistrado de julgar o caso em
comento; ou ainda quando exista a necessidade da realização de perícia com especialista em
determinada área médica. Neste sentido, a mera alegação sustentada não afasta a perícia
médica realizada, devendo ser observado o conjunto probatório como um todo, que se fará a
seguir.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (costureira, 55
anos), a perícia judicial, realizada por médico especialista em medicina do trabalho, em
10/12/2019 (Evento 18 – LAUDO1), indica sua incapacidade total e definitiva. A saber, a
perita atestou M54.5 - Dor lombar baixa, M77.1 - Epicondilite lateral e R52.2 - Outra dor
crônica (quesito 2), apresentando incapacidade total e definitiva (quesito 7) desde 21/01/2010
(quesito 9). Concluiu que: “apoiada nos documentos médicos anexados aos autos é possível
concluir que a autora é portadora de hérnia de disco lombar e epicondilite no membro
superior direito. Apresenta alterações importantes ao exame físico \ mental e aos documentos
médicos. Conforme avaliação pericial atual fora concluído que a autora possui incapacidade
Total para qualquer atividade laborativa, de forma definitiva”.

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.
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Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento
1(ANEXO5) laudos médicos ortopédicos e exames (ultra-sonografia do cotovelo direito,
ressonância magnética e RX lombo-sacra, de julho de 20017 a março de 2016, sugerindo
afastamento por tempo indeterminado em decorrências das patologias já supracitadas. Em
recente laudo médico, especialista em cirurgia de coluna vertebral, Dr Aldo Cézar Fregadolli
Calado, atestou dor axial, limitação de adm de coluna, exames de imagem revelam
espondilodiscoartrose lombar, com importante degeneração discal L5S1 (ANEXO6 – fls. 14).

Isto posto, entendo acertada a decisão prolatada, concedendo a
aposentadoria por invalidez desde a DER de 16/07/2019, uma vez que os laudos médicos
particulares corroboram o laudo médico judicial no sentido de restar configurada a
incapacidade total e definitiva da autora.

Por fim, o INSS argumenta que a Lei Previdenciária nº 8.213/91 estabelece em
seu artigo 41-A, § 5º o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de pagar e a Lei nº
10.259/01, 60 (SESSENTA) dias conforme seu art. 17. Contudo, o prazo estabelecido na
sentença prolatada foi de 30 (TRINTA) dias, tornando indevida a fixação e a aplicação de
multa por descumprimento desse prazo. Além disso, o valor diário adotado pelo magistrado
(QUINHENTOS REAIS POR DIA) ultrapassa os ditames da
razoabilidade/proporcionalidade. Assim, requer aumento do prazo para cumprir a tutela para
45 (quarenta e cinco) dias e a revogação das multas, subsidiariamente, seja determinada a
redução de seus valores para R$50,00 (cinquenta reais) ou R$ 100,00 (cem reais), fixando o
limite máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até
mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

Assim, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00). A Parte Autora, nas contrarrazões, ofertou proposta de acordo, em caso de
desistência da ré ao Recurso Inominado para R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado ao
máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). Como não houve desistência, entendo adequada a
redução para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

Por outro lado, não entendo razoável a fixação de limite máximo; fixado valor
razoável das astreintes, cabe somente ao INSS cumprir a decisão dentro do prazo
estabelecido, para que o montante final não seja demasiado elevado.
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No que toca o prazo fixado pelo juízo, de fato, não se mostra razoável sua
fixação em dias corridos, devendo o mesmo ser fixado em dias úteis. Nesse sentido, inclusive,
foi editada o Enunciado n. 66 das Turmas Recursais do Espírito Santo, com a seguinte
redação:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser
contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a
sistemática de intimação do sistema processual utilizado. Aprovado na Sessão Conjunta das
Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

Deste modo, fica estabelecido o prazo de 30 (TRINTA) dias úteis para
implantação do benefício, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo prazo de 30 dias úteis para implantação do
benefício e redução da pena de multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000759104v3 e do código CRC 16ad4506. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004264-45.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUCILENE DONNA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo
prazo de 30 dias úteis para implantação do benefício e redução da pena de multa para R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o
art. 55, da Lei n. 9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826722v2 e do código CRC f7db7c6a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005572-19.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AGRADNOR MARTINS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR (OAB ES009223)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 30) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo a aposentadoria
por invalidez. Requer a improcedência dos pedidos autorais; anulação da sentença e
designação de nova perícia; aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 dias úteis; revogar
as multas processuais previamente cominadas ou sua redução. Requer a reforma da sentença,
decretando a improcedência “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial.
Contrarrazões apresentadas (Evento 33).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 23): 

[...] 
Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de transtorno afetivo bipolar e outros transtorno ansioso, que a
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incapacitam de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa
desde 31/03/2015.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do CNIS juntado aos autos tem-se que a parte autora percebeu auxílio-doença entre
31/03/2015 e 30/09/2015, o que permite reconhecer o preenchimento de todos os requisitos.

Considerando que a douta perita reputou existente a incapacidade total e definitiva da parte
requerente para o labor, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 10/05/2019, dia imediatamente
posterior ao da cessação do auxílio-doença n.º 6229559599, consoante inteligência do art. 42,
caput, da Lei n. 8.213/91 c/c com o art. 43, caput, do mesmo dispositivo legal.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em
10/05/2019 e DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, a Autarquia alega que a douta perita,
Drª Isabella Lucio Louzada produz laudos extremamente lacônicos e com conteúdo
repetitivo, na grande maioria das vezes em prejuízo ao INSS, sendo seus exames quase
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sempre sem descrição de situação grave, mas a conclusão quase sempre é de incapacidade
total e definitiva. Assim, requer a realização de nova perícia, com profissional diverso.

Quanto à alegação recursal de que as perícias médicas elaboradas pela Dra.
Isabella Lúcio Louzada não possuem credibilidade, tal alegação deve ser apurada em via
própria. Se o INSS entende que há parcialidade ou nulidade nos laudos emitidos deve
comprovar a alegação, se utilizando da via adequada. Não há nos autos impugnação à
nomeação da perita, sendo certo que o INSS poderia ter ofertado sua irresignação no primeiro
grau.

Ademais, os médicos experts nomeados são assistentes do juízo, cuja função é
auxiliar que a prestação jurisdicional oferecida seja a melhor possível para o jurisdicionado.
Assim sendo, volto a salientar que o juiz não encontra-se adstrito ao parecer médico
confeccionado, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se
infere da inteligência do art. 479 do novo CPC. Logo, a perícia médica, como suporte de
convicção do magistrado será levada em consideração em conjunto com todo o elemento
probatório anexado nos autos, bem como levando em consideração as particularidades de
cada caso concreto.

Sendo assim, a perícia médica deverá ser desconstituída quando verificada
omissões ou contradições latentes aos quais impossibilita o magistrado de julgar o caso em
comento; ou ainda quando exista a necessidade da realização de perícia com especialista em
determinada área médica. Neste sentido, a mera alegação sustentada não afasta a perícia
médica realizada, devendo ser observado o conjunto probatório como um todo, que se fará a
seguir.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (instalador de papel
de parede, 56 anos), a perícia judicial, realizada por médico especialista em medicina do
trabalho, em 28/01/2020 (Evento 13 – LAUDO1), indica sua incapacidade total e
definitiva. A saber, a perita atestou F41.8 - Outros transtornos ansiosos especificados e F31 -
Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos (quesito 2),
apresentando incapacidade total e definitiva (quesito 7), com DII em 31/03/2015 (quesito 9).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1
(ANEXO3) laudos médicos, especialista em psiquiatria, de maio/2017 a novembro/2017, com
diagnóstico das patologias supracitadas e indicação de incapacidade para exercício das
funções profissionais; (ANEXO6) laudos médicos, especialista em neurologia, de
março/2015 e maio/2015 (distúrbio bipolar e sugerindo afastamento por 60 dias das
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atividades trabalhistas) e laudo médico, especialista em psiquiatria, setembro/2019,
corroborando os laudos anteriores e indicando incapacidade laboral em virtude de seu estado
mental e pela sedação medicamentosa, devendo permanecer em tratamento psiquiátrico de
forma regular, por tempo indeterminado.

No Evento 8 (OUT2) a Autarquia acostou Laudos SABI’s. O histórico inicia
com fixação da DII em 31/03/2015 (NB 610227572-5), com incapacidade temporária em
virtude de tratamento psiquiátrico, mas em novo exame, realizado em 22/06/2015, foi
considerado apto, para em seguida, em 24/07/2015, ser considerado inapto novamente. Em
seguida, na data de 22/02/2016 (NB 612958095-2), foi considerado apto, não obstante, em
24/06/2016 (NB 614508037-3) foi novamente considerado inapto, por quadro psiquiátrico de
longa data, havendo inclusive internação em maio/2016. O mesmo padrão foi identificado até
que, em 01/10/2019 (NB 622955959-9), o perito médico do INSS entendeu que o segurado
estava apto ao labor.

Isto posto, entendo acertada a decisão prolatada, concedendo a
aposentadoria por invalidez desde a DER de 10/05/2019, uma vez que os laudos médicos
particulares corroboram o laudo médico judicial no sentido de restar configurada a
incapacidade total e definitiva da parte autora.

Por fim, o INSS argumenta que a Lei Previdenciária nº 8.213/91 estabelece em
seu artigo 41-A, § 5º o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de pagar e a Lei nº
10.259/01, 60 (SESSENTA) dias conforme seu art. 17. Contudo, o prazo estabelecido na
sentença prolatada foi de 30 (TRINTA) dias, tornando indevida a fixação e a aplicação de
multa por descumprimento desse prazo. Além disso, o valor diário adotado pelo magistrado
(QUINHENTOS REAIS POR DIA) ultrapassa os ditames da
razoabilidade/proporcionalidade. Assim, requer aumento do prazo para cumprir a tutela para
45 (quarenta e cinco) dias e a revogação das multas, subsidiariamente, seja determinada a
redução de seus valores para R$50,00 (cinquenta reais) ou R$ 100,00 (cem reais), fixando o
limite máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até
mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

Assim, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00). A Parte Autora, nas contrarrazões, ofertou proposta de acordo, em caso de
desistência da ré ao Recurso Inominado para R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado ao
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máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). Como não houve desistência, entendo adequada a
redução para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

Por outro lado, não entendo razoável a fixação de limite máximo; fixado valor
razoável das astreintes, cabe somente ao INSS cumprir a decisão dentro do prazo
estabelecido, para que o montante final não seja demasiado elevado.

No que toca o prazo fixado pelo juízo, de fato, não se mostra razoável sua
fixação em dias corridos, devendo o mesmo ser fixado em dias úteis. Nesse sentido, inclusive,
foi editada o Enunciado n. 66 das Turmas Recursais do Espírito Santo, com a seguinte
redação:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis,
observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado. Aprovado na
Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

Deste modo, fica estabelecido o prazo de 30 (TRINTA) dias úteis para
implantação do benefício, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo prazo de 30 dias úteis para implantação do
benefício e redução da pena de multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000762363v3 e do código CRC f843f674. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005572-19.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: AGRADNOR MARTINS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR (OAB ES009223)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo
prazo de 30 dias úteis para implantação do benefício e redução da pena de multa para R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o
art. 55, da Lei n. 9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826724v2 e do código CRC dee4fbe3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006271-10.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO LOPES SOARES (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 29) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou improcedente o pedido autoral de concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, tratar-se de incapacidade temporária e não
haver recusa para procedimento cirúrgico. Requer a reforma da sentença, julgando
improcedente o pedido da exordial; aumento do prazo para cumprir a tutela para 45 dias úteis;
e revogar ou reduzir as multas processuais. Contrarrazões apresentadas (Evento 33).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 22): 

[...] 
Em relação à incapacidade, os laudos médico pericial e complementar são conclusivos no
sentido de que a parte autora é portadora de Espondilodiscoartrose cervical, Lombar e
Sindorme do Manguito Rotador que a incapacitam de forma parcial desde 26/10/2017.
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Pois bem.

Considerando que a recuperação da capacidade laborativa da parte demandante depende de
realização de procedimento cirúrgico, ao qual ela não está obrigada a se submeter, de acordo
com o que preconiza o artigo 101 da Lei 8.213/91, entendo que sua incapacidade se
caracteriza como definitiva.

Cumpre afastar o laudo quanto à conclusão de incapacidade parcial. O STJ possui
jurisprudência pacífica quanto à necessidade do magistrado levar em consideração os ”[...]
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial
apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”, conforme se infere do
seguinte precedente (grifo nosso):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DOS REQUISITOS
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS,
PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO
DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. [...]III - Esta Corte Superior firmou entendimento
no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos
elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua
incapacidade parcial para o trabalho (AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014).[...](AgRg no AREsp 35.668/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)

Sendo assim, considerando a idade da parte autora (64 anos), a sua profissão (Servente de
Pedreiro), a sua instrução (4ª Série) e as doenças que lhe acometem e em especial a duração
das suas limitações, é de se reconhecer que as chances de reintegração ao mercado de
trabalho são ínfimas, reconhecendo-se, pois, a incapacidade total e definitiva. No mesmo
sentido, AC 595186/SE do E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 26/10/2017 e
10/10/2018, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

Com efeito, encontrando-se a parte autora inapta ao trabalho, merece acolhimento sua
pretensão quanto à concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez
desde a DER em 11/09/2019.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com resolução de mérito, a
teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:
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a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com DIB em
11/09/2019 e DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, o INSS alega que a conclusão
apresentada pela perícia médica judicial foi no sentido de existência de incapacidade
temporária e que a patologia da parte autora é passível de tratamento cirúrgico, sendo que
inexiste nos autos a recusa da parte recorrida em se submeter ao procedimento cirúrgico,
sendo a concessão da aposentadoria por invalidez uma medida precipitada. Outro aspecto é a
ausência de razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a
autarquia previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente, além de evidentemente descabida a sanção pecuniária imposta, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia e do exíguo prazo de 30 dias. Assim, requer a reforma
da retro sentença, julgando improcedente os pedidos autorais, aumentando o prazo de
cumprimento da tutela para 45 dias úteis, revogar ou reduzir as multas processuais.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (servente de pedreiro,
65 anos), a perícia judicial, realizada por médico especialista em cirurgia geral, em
22/01/2020 (Evento 12 – PERÍCIA1), indica sua incapacidade parcial e temporária. O
douto perito confirmou as patologias de Espondilodiscoartrose cervical - CID M54.2, Lombar
- CID M54.5 e Sindorme do Manguito Rotador - CID M75 (quesito 1), com incapacidade
laboral em virtude de dor e limitação dos movimentos do troco, MMSS e MMII (quesito 8),
com risco de agravamento, aumento da área lesionada (quesito 10), fixando a DII em
26/10/2017 (quesito 12), necessitando, para sua recuperação, de medicação, tratamento
cirúrgico e fisioterapia (quesito 15).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.
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Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1
(LAUDO11) laudos médicos confeccionados por especialista em ortopedia e traumatologia,
atestando a patologia suportada pelo autor; RM da Coluna Lombar, de 04/06/2018, com
impressão de discopatia degenerativa multissegmentar com redução de amplitude do saco
dural; RM Coluna Cervical, de 26/10/2017 e 18/08/2019, com impressão de
espondilodiscouncoartrose cervical degenerativa; Ultrassonografia do Ombro Direito, de
27/05/2019, apresentando sinais de osteoartrose acrômio-clavicular e glenoumeral,
tendinopatia bicipital, tendinose do subescapular e ruptura transfixante crônica do supra-
espinhal; por fim, laudo médico de especialista em neurologia, em 16/04/2019, confirmando
os sintomas patológicos.

Ao Evento 8 (ANEXO2) o INSS acostou extrato CNIS e Laudo SABI. O CNIS
aponta que a parte autora gozou de benefício previdenciário de auxílio-doença (NB
620972160-9) no período de 26/10/2017 a 10/10/2018. O laudo SABI correspondente há a
seguinte consideração: “incapacidade temporária, cervico-lambalgia, ombralgia D”,
contudo, no exame realizado em 10/10/2018, foi considerado apto. Posteriormente, o autor
procurou obter novo benefício, sendo indeferido em todos os casos por não apresentar sinais
de agudização.

Em síntese, os exames e laudos médicos assistentes comprovam a patologia,
enquanto a Autarquia compreende que houve incapacidade temporária, estando o
autor, no momento, apto ao labor, contudo, o jusperito atestou a permanência da
incapacidade, cuja recuperação necessitaria de procedimento cirúrgico.

Nestes casos, como bem pontuou o nobre Magistrado é devida a observância
da Súmula 47 da TNU, sendo oportuna a análise das condições pessoais e sociais do
segurado.

Referida análise demonstra que o autor possui 65 anos de idade, sempre laborou
no ramo da construção civil (conforme CNIS), com última atividade habitual de servente de
pedreiro, além de possuir apenas a 4ª série primária. Tais fatos não permitem supor que,
mesmo reabilitado para função diversa, ingressaria no mercado de trabalho em igualdade de
condições com seus concorrentes.

Isto posto, foi reconhecida a incapacidade parcial e definitiva e, após
análise das condições pessoais e socioeconômicas, entendo pela incapacidade total e
definitiva, portanto correta a sentença prolatada em conceder a aposentadoria por
invalidez.

Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
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reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até
mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

Assim, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00). A Parte Autora, nas contrarrazões, ofertou proposta de acordo, em caso de
desistência da ré ao Recurso Inominado para R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitado ao
máximo de R$ 1.000,00 (mil reais). Como não houve desistência, entendo adequada a
redução para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

Por outro lado, não entendo razoável a fixação de limite máximo; fixado valor
razoável das astreintes, cabe somente ao INSS cumprir a decisão dentro do prazo
estabelecido, para que o montante final não seja demasiado elevado.

No que toca o prazo fixado pelo juízo, de fato, não se mostra razoável sua
fixação em dias corridos, devendo o mesmo ser fixado em dias úteis. Nesse sentido, inclusive,
foi editada o Enunciado n. 66 das Turmas Recursais do Espírito Santo, com a seguinte
redação:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis,
observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado. Aprovado na
Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

Deste modo, fica estabelecido o prazo de 30 (TRINTA) dias úteis para
implantação do benefício, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo prazo de 30 dias úteis para implantação do
benefício e redução da pena de multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem
condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000764355v3 e do código CRC 9ec82f9d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006271-10.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCISCO LOPES SOARES (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Estabelecendo
prazo de 30 dias úteis para implantação do benefício e redução da pena de multa para R$
100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei
9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o
art. 55, da Lei n. 9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826726v2 e do código CRC 93d5ec7a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001041-81.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JANDIRA TOME VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI (OAB ES016511)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS, em face de sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Ré a conceder o benefício
aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento administrativo. Alega, em síntese,
que a sentença não atender os requisitos do art. 489, §1o, III do CPC, uma vez que padece de
fundamentação adequada, não constando os motivos que levaram o magistrado a considerar a
autora total e definitivamente incapaz. Contrarrazões apresentadas (evento 37).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes
termos:

Trata-se de ação de conhecimento com pedidos de condenação do réu à (a) concessão de
auxílio-doença, (b) conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, (c) pagamento das
parcelas vencidas devidamente corrigidas.
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O auxílio doença é benefício legalmente previsto no caput do art. 59 da Lei 8.213/1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto à aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A perícia médica judicial, conforme laudo do Evento 13, LAUDO1, diagnosticou lesão de
joelhos e da coluna, afirmando o perito que a lesão apresentada dos joelhos e coluna é
compatível com a idade e de caráter degenerativo comum a todos (artorse). Informa que a
autora apresenta incapacidade física para exercer sua atividade habitual, devido ao desgaste
articular e lesão apresentado em joelhos. Atesta que há incapacidade permanente e parcial
para atividade com esforço e sobrecarga nos joelhos. Informa que não há como precisar a
data exata do início da incapacidade, mas como há exame de 10/04/2018 que descreve a lesão,
pode-se afirmar que existe pelo menos desde essa data.

Nesse contexto, diante do laudo pericial judicial, que constata a existência da enfermidade e
da incapacidade, bem como dos laudos médicos apresentados nos autos, concluo que restou
comprovado que o(a) segurado(a) apresenta incapacidade para o exercício de atividade
laboral desde 10/04/2018.

Quanto à possibilidade do exercício de outras atividades, torna-se necessário avaliar as
condições pessoais do segurado, como idade, nível social e educacional para verificar a real
capacidade para realização de atividades laborais.

Assim, constato também, na hipótese dos autos, a inexistência de condições razoáveis de
reabilitação da parte autora para o exercício de outra atividade, tendo em vista sua idade,
grau de instrução e natureza da enfermidade, circunstâncias que justificam a concessão de
aposentadoria por invalidez.

Passo, então, à análise do requisito relativo à qualidade de segurado e cumprimento da
carência necessária para a concessão do benefício.

Quanto à qualidade de segurado da parte postulante, verifico que pela análise do CNIS
(Evento 22, OUT2), se constata que a autora verteu contribuições à Previdência, no período
de 01/10/2013 a 31/08/2018, no percentual de 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de
contribuição, na condição de segurada facultativa de baixa renda, que é aquela que se dedica
exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência e que pertence à família
que tenha renda de até dois salários mínimos.

A sua condição de baixa renda está comprovada com sua inscrição no Cadastro Único para
Programas Sociais – CadÚnico em 13/03/2003, conforme consta no Evento 25, EXTR1.
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Assim, tendo sido comprovada a condição de segurado, com o cumprimento do período de
carência exigido para a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados, concluo pela
procedência do pleito autoral desde a data do requerimento administrativo em 25/09/2018
(Evento 1, OUT7).

Por tal razão, faz jus a parte autora ao benefício de aposentadoria por invalidez, que deverá
ser concedido desde a data do requerimento administrativo, 25/09/2018, quando foi
efetivamente atestada a incapacidade.

Convém ressaltar, por fim, que, na remota hipótese de reabilitação para outra função, o INSS
deverá adotar as providências adequadas para a cessação da aposentadoria por invalidez, na
forma do art. 47 da Lei 8.213/91.

5. Muito embora a sentença não tenha trazido expressamente as circunstâncias
sociais e pessoais que o levaram a conceder o benefício aposentadoria por invalidez à autora
mesmo diante da constatação de incapacidade parcial, fica claro que fazia referência aos
termos do laudo pericial.

6. Considerando que, no próprio laudo (evento 13), o perito afirma que a autora
nasceu em 25/05/1960, que sua escolaridade é somente até a 1ª série, e que somente
desempenhou a atividade de lavradora, resta claro que sua a probabilidade de sua reinserção
no mercado de trabalho é quase nula, o que, de fato, justifica a concessão da aposentadoria
por invalidez.

7. Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

8. Assim, VOTO POR CONHECER O RECURSO, E, NO MÉRITO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o INSS no pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº
9.099/95).

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000751250v3 e do código CRC 2fba7a20. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001041-81.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JANDIRA TOME VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI (OAB ES016511)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas.
Condeno o INSS no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826824v2 e do código CRC e66951fc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:24 

Poder Judiciário
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RECURSO CÍVEL Nº 5000654-69.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA LUCIA PEREIRA SANT ANNA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão da Turma
Recursal, alegando omissão. Afirma que que houve omissão no sentindo de não se observar
todos os laudos particulares carreados aos autos. 

VOTO

O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento
firmado na jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de
maneira clara e objetiva, analisando todos os documentos apresentados.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

No caso dos autos, impõe ressaltar que a parte embargante sequer apresentou
recurso inominado, razão pela qual a alegação de omissão carece de sentido. Ainda, há que se
pontuar que a omissão que permite a apresentação de embargos de declaração e aquela em
que há falta de análise de pedido, e não quando o juízo não se manifesta a respeito de todas as
provas trazidas pelas partes. 

Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa
não enseja a utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender,
manejar o recurso próprio. 

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000799357v3 e do código CRC 66b24b7c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000654-69.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA LUCIA PEREIRA SANT ANNA (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826547v2 e do código CRC a6e68099. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:24 

Poder Judiciário
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RECURSO CÍVEL Nº 5005551-43.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: BENEDITA CELIA DA CUNHA CASTRO (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão da Turma
Recursal, alegando omissão. Afirma que a decisão não se manifestou acerca quanto à
concessão da aposentadoria por invalidez em caso de necessidade de cirurgia para a
recuperação do segurado.

VOTO

O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento
firmado na jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de
maneira clara e objetiva, analisando todos os documentos apresentados.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Observa-se que a questão atinente à necessidade de cirurgia do segurado sequer
foi objeto do recurso inominado apresentado (evento 46), razão pela qual não há se falar em
omissão no acórdão embargado. 

Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa
não enseja a utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender,
manejar o recurso próprio. 

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO. 

 

Poder Judiciário
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000799368v3 e do código CRC a5d51d8e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005551-43.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: BENEDITA CELIA DA CUNHA CASTRO (AUTOR)
ADVOGADO: WELITON ROGER ALTOE (OAB ES007070)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826549v2 e do código CRC 8673d431. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003672-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ALEXANDRE MOREIRA SABINO (OAB ES021318)
ADVOGADO: PATRICE LUMUMBA SABINO (OAB ES006752)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do
acórdão da Turma Recursal, alegando omissão. Afirma, em síntese, que não houve
manifestação acerca da norma que prevê que a enfermidade incapacitante que atinge o
embargante dispensa o cumprimento de carência.

VOTO

O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento
firmado na jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de
maneira clara e objetiva, analisando todos os documentos apresentados.

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação
de algum dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo
julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

Ao que parece, o recorrente confunde os conceitos de qualidade de segurado e
carência. No caso dos autos, a decisão foi clara ao estabelecer que o autor não faz jus ao
benefício porque não possuía qualidade de segurado do RGPS na data de início da
incapacidade. Dessa forma, não é necessário sequer se manifestar acerca da carência, uma vez
que outro requisito, qual seja, a qualidade de segurado, não foi preenchido. 

Hipótese em que o embargante limitou-se a repetir nos embargos a mesma
matéria já veiculada no recurso e a respeito da qual o Juízo já havia se pronunciado
expressamente. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa
não enseja a utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender,
manejar o recurso próprio. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
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Ante o exposto, VOTO POR CONHECER OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000799312v2 e do código CRC 659ab48c.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:29 
 

 

Poder Judiciário
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RECURSO CÍVEL Nº 5003672-98.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: SEBASTIAO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: ALEXANDRE MOREIRA SABINO (OAB ES021318)
ADVOGADO: PATRICE LUMUMBA SABINO (OAB ES006752)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826551v2 e do código CRC 021a419d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008628-63.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES (AUTOR) E OUTRO
ADVOGADO: RAMON HENRIQUE SANTOS FÁVERO (OAB ES020163)
ADVOGADO: JOSIANE SCHWANZ DE OLIVEIRA (OAB ES026514)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

1. Trata-se de recursos inominados apresentados pelo INSS e pela parte autora,
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Autarquia a
restabelecer a aposentadoria por invalidez do autor, desde a cessação, e a reembolsar os
descontos na renda mensal eventualmente aplicados durante o pagamento das mensalidades
de recuperação, além de pagar dano moral em valor correspondente à metade do total da
renda mensal que o autor ficou sem receber até a data da sentença.

2. O INSS alega que a doença do autor é preexistente ao seu ingresso no RPGS,
razão pela qual não faria jus ao benefício. Ainda, afirma que não houve dano moral, uma vez
que o fato de o benefício ter sido negado, por si, não caracteriza situação humilhante,
vexatória ou que cause distúrbio psíquico mais sério.

3. Já o autor pugna pelo pagamento do adicional de 25%, aduzindo que é
portador de cegueira total, e, por isso, necessidade de terceiros para desempenho de suas
atividades cotidianas.

VOTO

4. No que toca o questionamento do INSS, acerca da preexistência da doença,
observa-se que o INSS sequer mencionou tal impeditivo em contestação. Em verdade, tem-se
que o juízo adentrou tal tópico somente em razão das afirmações da perita judicial, tendo,
contudo, afastado corretamente tal hipótese. Ademais, a existência de incapacidade
preexistente confronta com a própria perícia administrativa que apontou a possibilidade de
reabilitação do autor (evento 4 OUT1, fl. 5). A propósito, transcrevo os fundamentos da
sentença recorrida que adoto como razão de decidir:

Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a restabelecer aposentadoria por
invalidez desde a cessação com renda majorada em 25% por necessidade de assistência
permanente de terceiros, bem como a pagar indenização por dano moral no valor sugerido de
20 salários mínimos.
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O autor trabalhou como vigia no período de 1º/9/1993 a 1º/4/1996 (evento 39). A perícia
médica administrativa, em 8/6/2018, já tinha relatado que na CTPS constava a atividade de
vigia desvinculado em 1996 (evento 4, OUT1):

O autor estava recebendo a aposentadoria por invalidez NB 32/102.015.251-3 desde
1º/4/1996. Em 8/6/2018, a perícia médica revisional não constatou a persistência da invalidez.
O benefício foi cessado na mesma data. O autor recebeu mensalidades de recuperação até
8/12/2019 (evento 4, OUT1). 

A perita nomeada pelo juízo, especialista em oftalmologia, diagnosticou  baixa visão em
ambos os olhos (evento 18, quesito 2). Afirmou que o autor não possui aptidão para exercer a
atividade habitual de vigilante, exercida até os 22 anos, quando foi aposentado por invalidez
(quesitos 6-7). Atestou limitação visual para todas as atividades (quesito 8). Concluiu que há
incapacidade definitiva para o trabalho (quesito 13). Informou que não há recuperação para
cicatrizes retinianas e que o autor estava com cegueira legal em ambos os olhos (quesito 15).
No entanto, considerou viável a reabilitação profissional como massoterapeuta. 

O INSS não apresentou impugnação específica ao laudo pericial (evento 32, PET1). 

O autor manifestou-se sobre o laudo pericial (evento 34).

A perita confirmou que o autor possui cegueira legal em ambos os olhos e atestou limitação
visual para todas as atividades. O autor tem condições físicas de ser reabilitado para a
profissão de massoterapeuta, mas as condições pessoais permitem presumir a
inviabilidade prática dessa reabilitação. O autor já tem trm 45 anos de idade. Está afastado
do mercado de trabalho há mais de vinte anos. E seu grau de instrução é muito baixo, equivale
ao ensino primário incompleto (evento 18, quesito 1).

A perita estimou o início da incapacidade desde o nascimento (quesito 10). Se estiver
consolidada desde o nascimento, a incapacidade é preexistente à filiação previdenciária.
Nesse caso, a concessão da aposentadoria por invalidez teria sido nula.

O autor alega que ao entrar no mercado de trabalho, possuía baixa acuidade visual, e com o
decorrer do tempo sua capacidade visual só foi piorando, até chegar no quadro clínico no
qual se encontra hoje, de cegueira total de ambos os olhos (evento 34).

A perícia médica administrativa não questionou a preexistência da incapacidade para o
trabalho. Passados tantos anos, fica difícil apurar se o quadro clínico anterior a 1993 já era
incapacitante. Como a data de início de incapacidade não foi objeto de controvérsia em sede
administrativa, esse não é um ponto controvertido a ser decidido em sede judicial.
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De qualquer forma, a preexistência da incapacidade para o trabalho nem poderia ser objeto
de discussão. Se a incapacidade para o trabalho fosse preexistente, a concessão da
aposentadoria por invalidez em 1996 teria sido nula. E o INSS já decaiu do direito de anular
oa to de concessão daquela aposentadoria.

Em 1996, não havia previsão legal de prazo de decadência, e a revisão podia ser feita a
qualquer tempo. O prazo de decadência do direito de anular atos ilegais foi genericamente
instituído para toda a Administração Pública pelo art. 54 da Lei nº 9.784/99. Como os atos de
concessão de benefício previdenciário se subordinam ao regime jurídico dos atos
administrativos, igualmente passaram a se sujeitar ao referido prazo de decadência. 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo,
pacificou o entendimento de que o art. 54 da Lei nº 9.784/99 se aplicava aos atos
administrativos praticados antes da lei nova, mas o prazo de decadência só pode ser contado a
partir da data de início da vigência da lei (REsp 1.114.938, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 02/08/2010).

Assim, o prazo de cinco anos para decadência do direito de revisar o ato de concessão da
aposentadoria do autor passou a correr a partir de 1º/2/1999. A decadência deveria, pois, se
consumar em 1º/2/2004. Antes disso, porém, sobreveio a Medida Provisória nº 138, de
19/11/2003, que, inserindo na Lei nº 8.213/91 o art. 103-A, ampliou para dez anos o prazo de
decadência para anulação dos atos administrativos no âmbito da previdência social. A medida
provisória foi convertida na Lei nº 10.839, de 05/02/2004.

A ampliação do prazo de decadência aplicou-se às situações jurídicas em curso. Mantido o
mesmo termo inicial do prazo de caducidade já em curso, a decadência do direito de revisão
do ato de concessão da aposentadoria consumou-se em 1º/2/2009. 

O autor tem direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez  NB 32/102.015.251-
3 desde a cessação, em 8/6/2018, bem como ao reembolso dos descontos aplicados durante o
pagamento das mensalidades de recuperação.

O autor formulou pedido de adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por
invalidez. A perita avaliou que o autor tem necessidade de assistência permanente de outra
pessoa para cozinhar, mas não para escovar os dentes e tomar banho (quesito 17). A inaptidão
física para cozinhar não basta para caracterizar necessidade de assistência permanente de
terceiros. O autor não tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria
por invalidez.

O autor tem direito à indenização por dano moral. Considera-se dano moral qualquer dor,
sofrimento ou angústia que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem médio, interfira
intensamente no seu equilíbrio psíquico. A indevida cessação do pagamento de benefício por
incapacidade caracteriza situação de constrangimento, mais do que mero aborrecimento.
Trata-se de dano moral puro, que dispensa comprovação. A responsabilidade do Estado é
objetiva, independe de culpa do INSS. Arbitro a indenização em valor equivalente à metade do
total da renda mensal que o autor ficou sem receber até a data da sentença.
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5. Contudo, em relação ao pedido de danos morais, entendo que assiste
razão ao INSS. Isso porque, ainda que o INSS tenha substituído o pagamento da
aposentadoria por invalidez da autora pelo benefício de recuperação, e, logo após, cessado o
mesmo, o fez com base em perícia administrativa, que, equivocadamente, concluiu pela
possibilidade de reabilitação do autor (evento 4 OUT1, fl. 5). O fato de a perícia médica
possuir entendimento distinto daquele aplicado pelo juízo não significa que houve conduta
abusiva por parte da Autarquia Previdenciária.

6. Ou seja, não foi demonstrada a ocorrência de qualquer ato ilegal ou arbitrário
praticado pela Autarquia Previdenciária que tenha exposto o recorrida à situação vexatória,
razão pela qual não há que se falar em danos desta natureza. Nesse sentido, o seguinte julgado
do TRF da 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCPACIDADE TOTAL E
DEFINITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AFASTADA. CORREÇÃO
MONETÁRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. I - Os requisitos para a concessão do auxílio-
doença e da aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 42, caput e §§1º e 2º, e
art. 59, caput e parágrafo único da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de
segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 contribuições), quando exigida;
3) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente
(aposentadoria por invalidez) representando esta última aquela incapacidade
insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que
garanta a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não ser a
doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência
Social. II - Preenchimento dos requisitos legais, com a caracterização de doença que
provoca a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa. III
- O reconhecimento do dano moral pressupõe ato abusivo da autarquia, decorrente de
ação ou omissão dolosa, situação não comprovada nos autos. Em regra, qualquer
ofensa ao direito subjetivo do segurado, decorrente da cessação ou indeferimento de
benefício, será resolvido no âmbito estritamente material e deverá ser compensado com
o pagamento das prestações vencidas, acrescidas dos juros de mora e da correção
monetária. IV - Apreciando o tema 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal declarou que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não
tributária, a partir do advento da Lei nº 11.960, de 29/06/2009, os valores apurados
devem ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, acrescidos de juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da
Lei nº 9.494/97 (RE nº 870.947/SE - Rel. Ministro LUIZ FUX - Julgado em:
20/09/2017). V - Não obstante o julgamento do RE 870.947/SE seja recente, as teses
fixadas devem ser aplicadas imediatamente, na medida em que tanto o STJ quanto o
STF possuem entendimento de que, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do
acórdão para a aplicação do paradigma formado em sede de Recurso Repetitivo ou de
Repercussão Geral. 1 Alicerçando este entendimento, cito o precedente ARE 673.256,
da Relatoria da Ministra Rosa Weber: "a existência de precedente firmado pelo
Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma". VI

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 218



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 171/267

5008628-63.2019.4.02.5001 500000793259 .V3 JES10842© JES7060

- A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que incide
sobre o objeto da condenação judicial e não se prende a pedido feito em primeira
instância ou a recurso voluntário dirigido à Corte de origem, razão pela qual não
caracteriza reformatio in pejus contra a Fazenda Pública, tampouco ofende o princípio
da inércia da jurisdição, o Tribunal, de ofício, corrigir a sentença para fixar o critério
de incidência da correção monetária nas obrigações de pagar impostas ao INSS,
mormente em face da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, reconhecida pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE. VII
- Remessa necessária e apelação não providas. Sentença retificada, de ofício, no tocante
à correção monetária. (APELREEX - Apelação / Reexame Necessário - Recursos -
Processo Cível e do Trabalho 0161614-89.2014.4.02.5154, MARCELLO FERREIRA DE
SOUZA GRANADO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)

7. Assim, neste ponto, deve a sentença ser parcialmente reformada, somente
para retirar a condenação do INSS em danos morais.

8. Por fim, passo à análise do recurso da parte autora. A perícia judicial assim
concluiu sobre a necessidade de assistência permanente de terceiros:

17. A pessoa examinada tem necessidade de assistência permanente de outra pessoa para as
atividades diárias?

Sim, para cozinhar. (para escovar os dentes e tomar banho não).

9. Conforme pontuado pela sentença, a necessidade de ajuda de terceiros para
cozinhar não é suficiente para se concluir que possui a necessidade de assistência
permanente de terceiros, a qual engloba todas as atividades inerentes à subsistência do
segurado. 

10. Posto isso, VOTO POR CONHECER OS RECURSOS INOMINADOS
APRESENTADOS, E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR, MAS DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, SOMENTE
PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Condeno a autora
recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
da causa, conforme art. 55 caput da Lei nº 9.099/95. Fica eventual cobrança suspensa, nos
termos do § 3º do art. 98 do CPC. Sem condenação da Ré em custas (artigo 4º, I, da Lei
9.289/96) e nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado 99 do FONAJEF.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000793259v3 e do código CRC 8a76181e. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008628-63.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: RAMON HENRIQUE SANTOS FÁVERO (OAB ES020163)
ADVOGADO: JOSIANE SCHWANZ DE OLIVEIRA (OAB ES026514)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
OS RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS, E NO MÉRITO NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, MAS DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS, SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS. Condeno a autora recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 caput da Lei nº 9.099/95. Fica
eventual cobrança suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Sem condenação da Ré
em custas (artigo 4º, I, da Lei 9.289/96) e nem em honorários advocatícios, nos termos do
Enunciado 99 do FONAJEF, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826850v2 e do código CRC e9ba0695. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009068-59.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUCIANA LOUREIRO SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ALINE SIMONELLI MOREIRA (OAB ES020548)
ADVOGADO: CAROLINA BASTOS DE SIQUEIRA (OAB ES017676)
ADVOGADO: FLAVIANA RÖPKE DA SILVA (OAB ES010399)
ADVOGADO: LARISSA TRIGO FIGUEIREDO DOS SANTOS (OAB ES020886)
ADVOGADO: LORENA PINTO BARBOZA SANTANA (OAB ES017744)
ADVOGADO: ORONDINO JOSE MARTINS NETO (OAB ES007514)
ADVOGADO: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR (OAB ES009597)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 44) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido de restabelecimento da
aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, o prazo fixado de DCB é insuficiente para
pedido administrativo de manutenção do benefício previdenciário; que a autora faz jus ao
restabelecimento da aposentadoria por invalidez. Requer a reforma da sentença, bem como a
concessão dos benefícios pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 48).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 33): 
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[...] 
A controvérsia cinge-se, pois, ao fato de estar ou não a parte autora incapacitada para o
trabalho, o que corresponde às teses antagônicas sustentadas pelas partes.

No caso em tela, a parte autora, atualmente com 47 anos de idade, empregada doméstica,
alega possuir distúrbio cognitivo e depressivo recorrente (Documento 1 do Evento 1). Alega
apresentar quadro médico de retardo mental leve, com comprometimento significativo do
comportamento, requerendo vigilância (CID10 - F70.1) e transtorno depressivo recorrente,
episódio atual moderado (CID10 - F33.1), fazendo acompanhamento com psiquiatra e uso das
seguintes medicações: Fluorexitina, Haldol e Diazepam. Diagnósticos estes subsidiados por
prontuário médico ambulatorial e atestados de médicos assistentes, especialistas em
psiquiatria, sendo o mais recente datado de 15/10/2018 (Documento 10 do Evento 1). Alega,
ademais, que se sente desanimada, apresentando confusão mental, "urina solta", fadiga e
muita tristeza. Que tem medo de ficar sozinha, que possui choros contínuos e não tem interesse
e prazer em ter convivências sociais (Documento 1 do Evento 1).

Observo que a parte autora esteve em fruição de auxílio-doença previdenciário (NB
515.259.424-9), de 22/11/2005 a 27/03/2012, convertido em aposentadoria por invalidez (NB
553.528.638-5) em 28/03/2012. Este último benefício é o que tem previsão de cessação para
10/03/2020 (Página 5 do Documento 2 do evento 26), em função de, em perícia médica
revisional, não ter sido mais constada a condição de invalidez (Documento 9 do Evento 1).

Cabe destacar o histórico de esquizofrenia indiferenciada (CID10 - F023) reconhecido pela
autarquia previdenciária (Documento 2 do Evento 26) e refletido na concessão, em
22/11/2005, bem como nas seguidas prorrogações do benefício de auxílio-doença,
posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez em 28/03/2012, perdurando até o
exame pericial revisional em 10/09/2018 (Documento 2 do Evento 26).

Atestou a perícia médica administrativa do INSS (Página 34 do Documento 2 do Evento 26)
que, no dia 10/09/2018, o periciado apresentou-se com queixas semelhantes ao do histórico
médico acima referido, porém mostrando discurso coerente. Observou, ainda, o perito que a
periciada possuía várias consultas realizadas desde 2014 sem alteração da medicação,
levando-o a concluir pela estabilização do quadro. Observou também que a periciada usava
medicamentos em doses baixas. Tudo isso levando-o a concluir pela ausência de invalidez.

A fim de instruir o processo, foi feita perícia com médica psiquiatra no dia 19/11/2019,
conforme laudo juntado no Evento 20.

No laudo em questão, a perita consigna que, durante o exame pericial, a parte autora
mostrou-se com humor francamente deprimido, labilidade afetiva e desesperança, e confirma
que ela é portadora de psicose não orgânica não especificada/outros transtornos do humor
(afetivos), estando temporariamente incapaz para o exercício de atividades laborativas, em
vista da sintomatologia proeminente. Atesta, ainda, tratar-se de incapacidade de duração
indefinida.

Informa que ela precisa fazer uso de antipsicóticos, mas que esses medicamentos não causam
efeitos colaterais incapacitantes. Sugere, ainda, “internação psiquiátrica breve para melhor
definição diagnóstica e otimização do esquema psicofarmacológico (que necessita ser
ajustado).
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No que se refere ao início da incapacidade, a perícia informa que não é possível afirmar
incapacidade contínua a partir de uma data específica. Por tratar-se de incapacidade de
duração indefinida, também informa não ser possível estimar o tempo necessário para que a
pessoa examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual,
sugerindo, contudo, a reavaliação no período de um ano.

Com efeito, infere-se dos laudos administrativos do SABI (Documento 2 do evento 26), que a
incapacidade laborativa em razão de transtorno psiquiátrico já vem de longa data, ao menos
desde 2005, quando lhe foi concedido o primeiro benefício de auxílio-doença.

Entretanto, nem a perícia médica judicial, nem os laudos médicos particulares mais recentes
indicam que a parte autora é portadora de doença incapacitante em caráter definitivo e
irreversível, recomendando o afastamento do trabalho de maneira definitiva.

Destarte, do acervo probatório juntado aos autos, não é possível formar a convicção de que a
incapacidade laboral da autora é absoluta e definitiva, sendo inviável sua recuperação e
reinserção no mercado de trabalho, mas tão somente de que, de fato, ainda existe
incapacidade, temporária, ainda que de duração indefinida. Diante disso, é possível concluir
que a cessação administrativa da aposentadoria por invalidez, sem a contrapartida da
concessão do benefício de auxílio-doença em seu lugar, foi indevida.

Logo, deve ser concedido à parte autora o benefício de auxílio-doença previdenciário desde a
data do início da redução de 50% referente à mensalidade de recuperação (a saber, desde
01/04/2019 - Documento 8 do evento 1) até um ano após a efetiva implantação do benefício
(em consonância com a sugestão do expert judicial), inclusive com pagamento das parcelas
retroativas, descontando-se os valores recebidos, daquele momento em diante, a título de
mensalidade de recuperação.

Com isso, comprovada a incapacidade laborativa e presentes os demais requisitos necessários
para concessão de benefício por incapacidade, a parte autora faz jus à concessão do benefício
de auxílio-doença previdenciário desde a data do início da redução de 50% referente à
mensalidade de recuperação (a saber, desde 01/04/2019 - Documento 8 do evento 1) até um
ano após a efetiva implantação do benefício (em consonância com a sugestão do expert
judicial), inclusive com pagamento das parcelas retroativas, descontando-se os valores
recebidos, daquele momento em diante, a título de mensalidade de recuperação.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e resolvo o mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-doença previdenciário desde 01/04/2019 (data do início da redução de
50% do NB 555.528.638-5, referente à mensalidade de recuperação),  até um ano após a
efetiva implantação do benefício, inclusive com pagamento das parcelas retroativas,
descontando-se os valores recebidos a partir de 01/04/2019 em função da mensalidade de
recuperação no NB 555.528.638-5 (art. 47, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.213/1991).

[...] 
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Inicialmente, a parte autora aduz que, apesar de reconhecido o direito ao
benefício de auxílio-doença, foi estabelecido um marco final que não estaria de acordo com
as provas carreadas nos autos, isto porque a data da efetiva implantação teria sido definida em
01/04/2019, o que acarretaria no encerramento do benefício em 01/04/2020 e, portanto, em
data inferior ao orientado pelo perito do juízo e dificultando a prorrogação do benefício, uma
vez que a sentença teria sido publicada quase que concomitantemente com a data da cessação
do benefício. No caso, a perícia ocorreu em novembro de 2019, devendo o benefício cessar
em novembro de 2020. Isto posto, requer seja revista a data de encerramento do benefício
para adiá-la para um ano a partir da data de implementação do pagamento, ou seja, da DIP,
cujo marco foi determinado na intimação da sentença, ocorrida em 04/05/2020.

Sobre este aspecto, cumpre esclarecer que a data da implementação
corresponde à data da DIP. A DIB – Data de Início do Benefício – foi fixada quando da
data do pagamento  da mensalidade de recuperação, cabendo à Autarquia a obrigação
de quitar as parcelas retroativas, descontado os valores pagos. Ainda, conforme aponta
o CNIS, a data fixada para DCB é de 08/06/2021. Assim, este pleito já foi atendido pela
sentença prolatada. Portanto, inexiste interesse recursal nesse ponto, razão pela qual o
recurso sequer merece ser conhecido quanto a esse questionamento. 

Ainda, argumenta a autora, o laudo pericial anexado ao presente processo,
demonstra que a autora não tem aptidão para exercer o trabalho habitual, uma vez que
apresenta sintomatologia e que esta circunstância perdura desde 2005, ou seja, há pelo menos
15 anos, não havendo qualquer razão para se conjecturar em um encerramento do quadro
depressivo no período de um ano. Ademais, o Laudo indica que a incapacidade para a
atividade laboral é de duração indefinida, requisito suficiente para a aposentadoria por
invalidez, considerando que não se sabe se o tratamento médico ao qual a autora se submete,
serão capazes de torná-la novamente apta para trabalhar. Assim, requer seja mantida a
aposentadoria por invalidez da Recorrente, desde a data do início da redução de 50%.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (auxiliar de serviços
gerais, 47 anos, ensino médio completo – técnico em contabilidade), a perícia judicial,
realizado por médico especialista em psiquiatria, em 19/11/2019 (Evento 20 – PERÍCIA1),
indica sua incapacidade de duração indefinida. A saber, o perito confirmou psicose não
orgânica não especificada e outros transtornos do humor (quesito 2), apresentando
sintomatologia proeminente (quesito 6), com incapacidade de duração indefinida (quesito 11),
incluindo sugestão de internação psiquiátrica breve para melhor definição diagnóstica e
otimização do esquema psicofarmacológico, que necessita ser ajustado (quesito 14), e de
reavaliação no período de 1 (um) ano (quesito 15).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.
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Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, conta no Evento 1
(LAUDO10) diversos laudos médicos psiquiátricos atestando a patologia de distúrbio
cognitivo e depressivo recorrente, não obstante, não se verifica indicação de incapacidade
laboral.

Ao Evento 26 (OUT2) o INSS acostou extrato CNIS e Laudo SABI. O CNIS
demonstra que a autora goza do benefício previdenciário de auxílio-doença desde 22/11/2005
(NB 515259424-9), convertido em aposentadoria por invalidez em 28/03/2012, com DCB
fixada em 10/03/2020 (NB 553528638-5). Os laudos SABI’s correspondentes apontam a
mesma patologia incapacitante (F203 – Esquizofrenia indiferenciada). Contudo, no último
exame, realizado em 10/09/2018, o perito da Autarquia considerou que desde 2014 não
há alteração da medicação, em baixas dosagens, levando-o a concluir por estabilização
do quadro e ausência de invalidez.

Em síntese, a douta perita do juízo atestou a incapacidade de duração indefinida,
com indicação de internação para melhor definição diagnóstica e otimização do esquema
psicofarmacológico, que necessita ser ajustado, cabendo reavaliação em 1(um) ano. Os
laudos assistentes atestam a patologia que acomete a autora. Os laudos do INSS corroboram a
estes, atestando quadro contínuo desde 2005. A Autarquia baseou-se no fato de que a
medicação vinha sendo mantida em doses mínimas desde 2014, situação que indicaria a
estabilidade e aptidão ao labor, não obstante, o que se verifica é a manutenção do quadro
incapacitante.

Pois bem, a autora é jovem, as condições sociais e pessoais devem ser
consideradas, apesar do longo período em gozo de benefício, concordo com a análise do juízo
sentenciante. É viável a reavaliação da autora, para constatação se a alteração na dosagem dos
medicamentos pode sutir efeitos positivos no tratamento da autora. Seria prematura sua
aposentação no momento. Como já ressaltado pela sentença "(...) nem a perícia médica
judicial, nem os laudos médicos particulares mais recentes indicam que a parte autora é
portadora de doença incapacitante em caráter definitivo e irreversível, recomendando o
afastamento do trabalho de maneira definitiva. Destarte, do acervo probatório juntado aos
autos, não é possível formar a convicção de que a incapacidade laboral da autora é absoluta
e definitiva, sendo inviável sua recuperação e reinserção no mercado de trabalho, mas tão
somente de que, de fato, ainda existe incapacidade, temporária, ainda que de duração
indefinida. 

Portanto, correta a sentença ao estabelecer que  é possível concluir que a
cessação administrativa da aposentadoria por invalidez, sem a contrapartida da concessão do
benefício de auxílio-doença em seu lugar, foi indevida, mas não é devida a aposentação da
autora no momento. Deve a DCB ser mantida conforme o estipulado pela sentença "até um
ano após a efetiva implantação do benefício", o que consta no CNIS da autora DCB em
08/06/2021 (evento 48) deve prevalecer. Constato que o que consta no CNIS está de
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acordo com a sentença, a petição do evento 48 informa data diversa (08/06/2020), que
deve ser desconsiderada para fins de fixação da DCB, devendo prevalecer o que ficou
registrado no CNIS, conforme estabelecido pela sentença ora mantida.  

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso da parte autora para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ressalto que deve ser mantida a DCB estabelecida
na sentença e constante no CNIS (08/06/2021), cabendo á parte autora a realização oportuna
do pedido de prorrogação. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000780621v7 e do código CRC bd25f3b7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009068-59.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LUCIANA LOUREIRO SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ALINE SIMONELLI MOREIRA (OAB ES020548)
ADVOGADO: CAROLINA BASTOS DE SIQUEIRA (OAB ES017676)
ADVOGADO: FLAVIANA RÖPKE DA SILVA (OAB ES010399)
ADVOGADO: LARISSA TRIGO FIGUEIREDO DOS SANTOS (OAB ES020886)
ADVOGADO: LORENA PINTO BARBOZA SANTANA (OAB ES017744)
ADVOGADO: ORONDINO JOSE MARTINS NETO (OAB ES007514)
ADVOGADO: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR (OAB ES009597)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
parcialmente o recurso da parte autora para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Ressalto que deve ser mantida a DCB estabelecida na sentença e constante no CNIS
(08/06/2021), cabendo á parte autora a realização oportuna do pedido de prorrogação.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos
termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826852v2 e do código CRC 1057a05c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018433-74.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VITORINO SALVALAIO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 105) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-
doença e implemento, em definitivo, da aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese,que o
autor regressou ao sistema RGPS já portador das sequelas que levaram a constatação de sua
incapacidade. Requer a reforma da sentença, julgando improcedentes os benefícios pleiteados
na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 109).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 89): 

[...] 
Trata-se de demanda objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por
invalidez com renda majorada em 25% por necessidade de assistência permanente de terceiros
ou restabelecer o auxílio-doença ou a conceder auxílio-acidente.
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Descarto de plano o direito da autora ao auxílio-acidente, porque, de acordo com o art. 18, §
1º, da Lei nº 8.213/91, essa espécie de benefício não é devida ao segurado facultativo. E, desde
1º/2/2017, o autor esteve filiado à previdência social sob essa categoria de segurado (evento 2,
CNIS1).

O auxílio-doença NB 31/623.952.759-2 15-1 foi cessado na data da DIB, em 14/7/2018, por
motivo de constatação de erro administrativo (evento 2, INFBEN2).

O requerimento administrativo de auxílio-doença NB 31/625.086.435-4, formulado em
4/10/2018, foi indeferido por motivo de falta de cumprimento do período de carência (evento
2).

O autor submeteu-se a duas perícias médicas durante a instrução do processo.

A primeira perita, especialista em medicina do trabalho, diagnosticou diabetes, amputação do
pé esquerdo em setembro/2016, sequela AVC, perda auditiva, lado esquerdo com sequela
motora (evento 33, quesito 2). Relatou ausência do pé direito e que o autor não pode exercer a
atividade habitual de motorista (quesitos 6-7). Atestou limitação para atividades críticas, subir
e descer escadas, ficar em pé e carregar peso (quesito 8). Concluiu que há incapacidade
definitiva para o trabalho (quesito 13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional
(quesito 16). No entanto, fixou a data do início da incapacidade na data do AVC, em
24/12/2015.

[...]

O segundo perito, especialista em cardiologia, diagnosticou aterosclerose difusa, acidente
vascular encefálico prévio, hipertensão arterial, doença arterial periférica com amputação
prévia, estenose carotídea com endarterectomia em 10/2018 (evento 66, quesito 3). Afirmou
que o autor não possui aptidão para exercer a atividade habitual de autônomo - vendedor de
picolé (quesitos 6-7). Atestou limitação para subir escada, pegar peso acima de 10 quilos,
levantar-se e agachar-se repetidamente (quesito 8). Concluiu pela incapacidade definitiva
para o trabalho (quesito 13). Descartou a viabilidade de reabilitação profissional (quesito 13).

Está comprovada a incapacidade definitiva para a atividade habitual e a inviabilidade da
reabilitação profissional. Aplica-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O INSS alegou que "observa-se que a incapacidade do Autor remonta ao período que estava
descoberto, na verdade, perdeu a qualidade de segurado e, ao ter piorado a sua saúde,
COMEÇOU A RECOLHER COMO FACULTATIVO, ou seja, a Previdência Social parte do
princípio da existência de contribuição, acolher o pedido de aposentadoria de quem perdeu a
qualidade de segurado e ingressa doente no sistema gera o que a mídia propala de déficit da
Previdência, pior é para quem contribui e se vê obrigado a bancar quem não contribuiu"
(evento 78).
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A primeira perita examinou o autor em 22/4/2019 (evento 25) e fixou o início da incapacidade
na data do AVC, em 24/12/2015.

O segundo perito examinou o autor em 13/9/2019 (evento 55) e sobre a data do início da
incapacidade afirmou "A definição da data de incapacidade neste caso, em especial, é muito
complexa. A análise dos laudos e exame complementares, comparando com relato do autor e
extrato previdenciário, mostra que houve períodos de incapacidade intercalados por períodos
de trabalho. Atualmente, não vejo condição clínica para trabalho algum. Em relação a
estenose carotídea, houve incapacidade do momento do diagnóstico através do Doppler de
carótidas em 02/07/2018 até 1 mês após correção cirúrgica (estimo em 01/11/2018). E, mais
recentemente, considero nova data de incapacidade desde 27/02/2019, data da realização do
Doppler de membros inferiores" (quesito 10).

Depois que cessou o vínculo empregatício, em 30/3/2004, o autor interrompeu os
recolhimentos para a Previdência Social (evento 5, OUT1).

A perda da qualidade de segurado ocorre no dia seguinte ao do término do prazo fixado para
recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final do prazo
estipulado pelo inciso II (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91), ou seja, no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo (art. 14 do Decreto nº 3.048/99).

O autor normalmente perderia a qualidade de segurado em 16/5/2005 (art. 15, § 4º, Lei nº
8.213/91 e art. 14 do Decreto nº 3.048/99). No entanto, o prazo de 12 meses para manutenção
da qualidade de segurado pode ser prorrogado por mais 12 meses (podendo, então, chegar a
24) se, depois da última contribuição para a previdência social, o segurado ficar
desempregado (art. 15, § 2º, Lei nº 8.213/91). Nessa hipótese, o autor perdeu a qualidade de
segurado em 16/5/2006.

O autor reingressou ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, a partir do recolhimento
efetuado no mês de fevereiro/2017 (evento 5, OUT1).

Para a contribuição previdenciária do segurado facultativo, existem, portanto, três opções de
alíquotas:

· a alíquota de 20% rende direito a todos os benefícios previdenciários (plano normal de
contribuição);

· a alíquota de 11% rende direito a todos os benefícios previdenciários, exceto aposentadoria
por tempo de contribuição (plano simplificado de contribuição). Pode contribuir neste plano
simplificado apenas o contribuinte individual e o segurado facultativo que não prestem
serviços e nem possuam relação de emprego com Pessoa Jurídica, a partir da competência
abril/2007, com cálculo exclusivamente sobre o valor do salário mínimo vigente no momento
do recolhimento;

· a alíquota de 5% rende direito a todos os benefícios previdenciários, exceto aposentadoria
por tempo de contribuição. Pode contribuir neste plano simplificado apenas o segurado
facultativo sem renda própria, que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito
de sua residência e pertence a família de baixa renda.
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O autor optou por recolher as contribuições com a alíquota de  11%. Os recolhimentos foram
devidamente validados pelo INSS.

[...]

O autor foi intimado para comprovar que após o AVC exerceu atividade laborativa, uma vez
que os recolhimentos efetuados para o RGPS, a partir de fevereiro/2017 não foram realizados
como segurado empregado, mas como segurado facultativo.

[...]

O autor exibiu contrato de comodato com a empresa de picolé Ajellso datado de 13/6/2018
(evento 83, ANEXO2), bem como as notas fiscais de compra dos picolés (evento 83,
ANEXOS3-4).

Apesar de o autor ter efetuado recolhimento como segurado facultativo, optou pela alíquota de
11%. Nessa condição, os recolhimentos efetuados no período de 1º/2/2017 a 30/6/2018 devem
ser considerados para assegurar o direto do autor a todos os direitos previdenciários, exceto
aposentadoria por tempo de contribuição.

O auxílio-doença NB 31/623.952.759-2 15-1 foi cessado em 14/7/2018  indevidamente, porque
não houve erro administrativo.  A perícia médica administrativa, em 25/7/2018, reconheceu a
incapacidade do autor para o trabalho no período de 2/7/2018 a 31/7/2018 (evento 5, OUT1).
O autor preservou a qualidade de segurado  pelo menos até 15/9/2019.

O segundo perito examinou o autor em 13/9/2019 (evento 55) e estimou o início da
incapacidade para o trabalho em 27/2/2019. A lacuna do laudo pericial pode ser suprida
pelos laudos datados de 20/7/2018, 23/10/2018 e 4/12/2018 (evento 1, LAUDO8). São
admissíveis como fonte de prova complementar os laudos de médico assistente que sejam
contemporâneos ao momento do cancelamento do benefício e que revelem dados convergentes
com o laudo pericial. Presume-se, assim, que na data do cancelamento do benefício, em
14/7/2018, o autor estava incapacitado para o trabalho.

O autor tem direito ao auxílio-doença NB 31/623.952.759-2 15-1 desde 14/7/2018 com sua
conversão em aposentadoria por invalidez desde o exame pericial com o perito cardiologista,
em 13/9/2019 (evento 55).

O autor não tem direito ao adicional de 25% sobre a renda mensal da aposentadoria por
invalidez previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, porque o perito negou a necessidade de
assistência permanente de terceiros (quesito 16).

Dispositivo

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder o auxílio-
doença NB 31/623.952.759-2 15-1 desde 14/7/2018, convertendo-o em aposentadoria por
invalidez com DIB em 13/9/2019.

[...] 
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Inconformado com a sentença prolatada, A Autarquia alega que se trata de
incapacidade preexistente ao reingresso. Sustenta que o autor efetuou recolhimento como
segurado facultativo, de 01/02/2017 a 30/06/2018 e, na tentativa de provar o exercício de
atividade remunerada, apresentou contrato com fornecedor de picolés, datado de  13/06/2018,
ou seja, só comprovaria o exercício de atividade laborativa no último mês dos recolhimentos,
o que levaria inexoravelmente a falta de carência para concessão do benefício. Como se não
bastasse, de acordo como a perícia administrativa, a incapacidade do autor remonta a
08/12/2015, data do AVC, pois o autor ficou com sequela motora grave desde então. Dessa
forma, os recolhimentos acima, ainda que considerados de efetivo exercício de atividade, não
são capazes de recuperar a qualidade de segurado, pois o autor reingressou no sistema já
portador das sequelas que levaram a constatação de sua incapacidade. Isto posto, requer a
reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Consta nos autos a realização de duas perícias médicas judiciais.

Na primeira perícia, realizada por especialista em medicina do trabalho, em
22/04/2019 (Evento 33), foi constatado o quadro patológico da parte autora (vendedor de
picolé, 70 anos). A perita relata a queixa do autor quanto às patologias, quais sejam, diabetes,
amputação pé em setembro de 2016; sequela AVC, perda auditiva, lado esquerdo com sequela
motora (quesito 2), estando o periciado incapacitado desde 24/12/2015 (quesito 10), data do
AVC (quesito 11), sendo esta definitiva (quesito 13) e multiprofissional total (quesito 16).

Após a primeira perícia, o nobre Magistrado intimou a perita para responder
quesitos complementares (Evento 42). Diante da complexidade do caso, a Parte Autora
solicitou nova perícia com especialista em cardiologia (Evento 48), sendo deferido (Evento
51).

A segunda perícia, realizada por especialista em cardiologia, em 20/09/2019
(Evento 66), o perito atestou aterosclerose difusa, acidente vascular encefálico prévio,
hipertensão arterial, doença arterial periférica com amputação prévia, estenose carotídea com
endarterectomia em 10/2018 (quesito 3), estando incapacitado devido a aterosclerose difusa e
necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos, com limitação marcada devido
amputação de pé direito e aterosclerose obstrutiva de membro inferior (quesito 7), sendo esta
definitiva (quesito 13). Em relação a DII, o perito afirmou que houve períodos de intercalados
de incapacidade em virtude do AVC, mas em relação a estenose carotídea, houve
incapacidade do momento do diagnóstico através do Doppler de carótidas em 02/07/2018 até
1 mês após correção cirúrgica (estimo em 01/11/2018). E, mais recentemente, considero nova
data de incapacidade desde 27/02/2019, data da realização do Doppler de membros inferiores
(quesito 10)
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Em síntese, os dois laudos médicos judiciais apontam a incapacidade
laborativa do autor. A primeira perícia fixou a DII em 24/12/2015 provocada pelo AVC,
contudo, a segunda perícia relatou tratar de situação complexa, que o AVC provocou
intermitência da capacidade laborativa, contudo, houve incapacidade em 07/2018 por
estenose carotídea e, mais recentemente, desde 27/02/2019.

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1
(LAUDO8) laudo médico, especialista em cirurgia vascular, de 20/07/2018, atestando que o
autor é portador de múltiplas comorbidades, apresentando, em 2018, episódios de erisipela de
MID e ficou com sequela de edema e dor crônicos neste membro (inferior direito), além de
estenose de 70% de carótida interna esquerda. Este laudo foi corroborado por um novo laudo,
de 23/10/2018, informando estar em pós-operatório de endarectomia à esquerda realizada em
01/10/2018 devida a obstrução carótida de 80%; e, posteriormente, confirmado em laudo
confeccionado por especialista em geriatria, de 04/12/2018. Novos laudos foram anexados
pela Parte Autora (Evento 32 – LAUDO2), encorpando o conjunto probatório a seu favor.

Ao Evento 5 (OUT1) o INSS anexou extrato CNIS e laudo SABI. O CNIS
comprova que o autor contribuiu para o RGPS como empregado até 30/03/2004, voltando a
contribuir, como facultativo, em 01/02/2017, vertendo contribuições até 30/06/2017. Em
14/07/2018 foi concedido, administrativamente, auxílio-doença NB 623952759-2. No laudo
SABI correspondente, exame realizado em 25/07/2018, o perito fez as seguintes
considerações:

Requerente motorista de ônibus até 2004 e motorista de táxi até 2009. Histórico de diabetes
mellitus tipo 2 diagnosticada em 2009 com episódio de AVC em 08/12/2015; amputação
transmetalarsiana de pé direito em 06/10/2016 com enxerto dermoepidermico rem coto de
amputação de pé direito (sic); no momento com estenose carotídea em acompanhamento
angiológico (grifo nosso). Realizou perícias médicas em 04/06/2016, 20/06/2016, 17/04/2017
e 06/12/2017 quando foi sugerido LI, tendo todas as perícias indeferidas por falta de condição
de segurado conforme consta no Sabi. Faço sugestão de LI no momento. DII fixada na história
01/01/2009. DII fixada na data de ecodoppler artérias carótidas e vertebrais = 02/07/2018.
Resultado: existe incapacidade laborativa.

Em todos os demais laudos médicos administrativos, o INSS fixou a DII em
dezembro de 2015. Contudo, a segunda perícia não foi capaz de constatar incapacidade
intermitente desde 2015, tendo reconhecido a  incapacidade, oriunda da estenose
carotídea, com DII fixada em 02/07/2018. Neste contexto, segundo laudo médico judicial
produzido por especialista em cardiologia, a incapacidade laboral pelo AVC era intermitente,
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portanto, não contínua desde dezembro de 2015. Houve nova incapacidade, temporária, em
2018, quando o autor gozou do benefício previdenciário. E mais recente, nova incapacidade
laboral desde 27/12/2019.

Isto posto, depreendo que a incapacidade alegada pelo Recorrente foi cíclica,
alternando momentos de incapacidade e de capacidade laboral, tanto que o autor
desempenhou a atividade de vendedor autônomo de picolé, tendo firmado contrato em junho
de 2018 com a AJELLSO SORVETES (Evento 83 – ANEXO2).

Portanto, ainda que o autor tenha suportado períodos de incapacidade em
virtude do AVC sofrido em 2015, deve prevalecer a DII fixada em 2018,, sendo
reconhecida pela Autarquia, que concedeu administrativamente o benefício
previdenciário, assim como também o foi pela segunda perícia médica judicial, realizada
por especialista em cardiologia.

Como foi reconhecido o direito, pela Recorrente, resta comprovada a qualidade
de segurado. 

Outro ponto levantado pela Autarquia foi em relação à comprovação de efetivo
exercício de atividade laboral quando verteu contribuições como segurado facultativo, de
01/02/2017 a 30/06/2018 e, na tentativa de provar o exercício de atividade remunerada,
apresentou contrato com fornecedor de picolés, datado de 13/06/2018, ou seja, só
comprovaria o exercício de atividade laborativa no último mês dos recolhimentos. Tal aspecto
deveria ser suscitado na fase instrutória dos autos, na contestação apresentada ao Evento 5,
quando apresentou peça completamente generalizada e rasa, optando para, somente em sede
recursal, propor a tese de tentativa de fraude ao sistema securitário. Somente ao Evento 78 o
INSS sustenta a ausência da qualidade de segurado, e que o reingresso ao sistema se deu em
razão de piora da saúde, mas em momento algum, antecedente ao presente recurso, se
verifica o questionamento de efetivo labor enquanto contribuinte facultativo. A alegação
demanda análise fática não abordada oportunamente. Nessa parte o recurso sequer merece ser
conhecido.

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso do INSS para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei
9.289/96). Condeno o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da Sentença,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, observada a Súmula 111 do STJ.
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000754903v5 e do código CRC 5e8f0cd4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5018433-74.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: VITORINO SALVALAIO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
parcialmente o recurso do INSS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem
condenação em custas (artigo 4º, I, da Lei 9.289/96). Condeno o Recorrente vencido ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da prolação da Sentença, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
observada a Súmula 111 do STJ, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826854v2 e do código CRC 0e5c2f6e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:40 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 220

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 190/267

5000111-97.2018.4.02.5003 500000802229 .V2 JES10415© JES10415

RECURSO CÍVEL Nº 5000111-97.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIO LUCIO RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO MIRANDA JUNIOR (OAB ES023170)

RELATÓRIO

 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão da Turma Recursal,
alegando omissão e contradição, aduzindo, em síntese, que o acórdão trata de matéria diversa
da questionada nos autos, contradição com as provas dos autos e omissão quanto à análise do
preenchimento do requisito sócio-econômico.

VOTO

2. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência Pátria, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira
clara e objetiva, verbis:

(...) 
13. Logo, não há como ser reconhecido o período de 01/03/1973 a 30/12/1975 como tempo
de trabalho, conforme explicitado em epígrafe. 
14. O autor alega que o intervalo de 26/01/1976 a 23/03/1976, no qual trabalhou na
Fundação de Serviços de Saúde Pública – FSESP, deve ser computado em seu tempo de
contribuição, diante de reconhecimento administrativo. Todavia, não foi encontrado esse
reconhecimento afirmado pelo autor em exame feito aos documentos anexados (Evento 1
PROCADM4, 5, OUT6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12). Na realidade constam dos autos do processo
administrativo apenas como informações do trabalhador (Evento 1 PROCADM5 fl.3). Nos
cálculos do tempo de contribuição efetuados pelo INSS, esse período não foi considerado, de
onde se leva a concluir que, de fato, não foi reconhecido administrativamente (Evento 1
PROCADM5 fls. 12/15). Desta forma, esse intervalo não deve ser integrado ao tempo de
contribuição do autor. 
3. O embargante aduz que a documentação fornecida aos autos comprovou firmemente ter
trabalhado no período de 21/01/1976 a 23/03/1976. Ocorre que o extrato de CNIS apenas
relata a data de início do suposto vínculo, daí a razão pela qual o INSS somente poderia
considerá-lo mediante comprovação da data do seu encerramento (Evento 1 PROCADM4
fl.10). O Evento 1 PROCADM5 fl.3 apenas traz informações do trabalhador que estão em
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fase de análise, tanto que nele consta tratar-se de declaração preliminar do segurado. Por
fim, no tocante ao documento (Evento 1 PROCADM5 fl.19), o INSS ressalva que, dentre os
documentos apresentados pelo segurado, não foram considerados os relacionados, conforme
justificativa: (...). No que se refere ao período em questionamento, o autor apenas prestou
declarações, sem juntar documentos que atestassem o referido vínculo, com data de início e
fim. No mais, conforme registrado no acórdão embargado, esse período não consta nos
cálculos do tempo de contribuição efetuados pelo próprio INSS, que, supostamente, teria
reconhecido o vínculo (Evento 1 PROCADM5 fls. 12/15). De fato, em reanálise de toda
documentação juntada não constato documento que comprove o término do vínculo. Mas
apenas documento em que consta análise preliminar de declaração pelo próprio segurado.
Contudo, o INSS após o processo de análise preliminar nao computou tais períodos, sendo
certo que para o reconhecimento na via judicial é imprescindível comprovação por
documento oficial, o que não há nos autos.

3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material. 

4. Hipótese em que o embargante se limitou a repetir nos embargos a mesma matéria já
veiculada em embargos anteriores e a respeito da qual o Juízo já havia se pronunciado
expressamente. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa
não enseja a utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender,
manejar o recurso próprio. 

5. O processo civil exige a observância da probidade em todos os seus atos (arts. 77, II e 80,
VII). O recurso interposto revela nítido intuito de projetar no tempo a resolução do conflito,
impedindo a formação da coisa julgada, tão somente se prestando a subtrair da Turma, já
sabidamente sobrecarregada, tempo e atenção que poderiam ser destinados a impugnações
efetivamente sérias.

6. O procedimento da parte ora embargante no demonstrado manejo abusivo de embargos de
declaração encerra intuito manifestamente protelatório, pelo que eventual repetição do tema
em novos embargos implicarão na sua condenação ao pagamento da multa prevista no
parágrafo único do artigo 1026 §2º do Código de Processo Civil (STJ, EDcl nos EDcl no
AgRg nos EREsp 209320, Rel. Min. Benedito Gonçalves, S1, DJ 24/10/2010; STJ, EDcl nos
EDcl no Ag 1135876, Rel. Min. Og Fernandes, T6, DJ 30/11/2009). No mesmo sentido,
precedentes do TRF3, 2010.03.00.004541-2, Rel. Des. Fed. Henrique Herkenhoff, 2ª Turma,
j. 04.05.2010, DJ 14.05.2010; TRF3, 1999.61.00.017176-9, Rel. Des. Fed. Cecília Melo, 2ª
Turma, j. 19.10.2010, DJ 03.11.2010.
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7. Isso posto, voto por conhecer os embargos, mas, no mérito, nego-lhes provimento. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000802229v2 e do código CRC 6bcac72f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000111-97.2018.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIO LUCIO RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO MIRANDA JUNIOR (OAB ES023170)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos, mas, no mérito, nego-lhes provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826576v2 e do código CRC 7f8c37bf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002084-81.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE ZENI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 40), alegando omissão no que se refere ao exame da possibilidade de
concessão do benefício de aposentadoria especial, no lugar da aposentadoria por tempo de
contribuição, por se mostrar aquela mais vantajosa, em homenagem ao princípio da
fungibilidade.  
 

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência de
previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo
adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais
(art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC
174412 AgRE, DJe 29/10/2019.

VOTO

O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando todos os documentos apresentados, ocasião em que foi mantida a
sentença que deferiu ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
com proventos integrais desde a DER, conforme requerido pelo autor em sua petição
inicial.

O recurso foi interposto apenas pelo INSS. A Turma, de forma correta, analisou o pedido
recursal. 

Quanto aos embargos de declaração interpostos, entendo pelo descabimento. Ora, a
autora não interpôs qualquer recurso. Em sede de ED pretende modificar os termos do
julgado, pretendendo que se imponha uma verdadeira reformatio in pejus, quando alega que o
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acórdão teria que ter concedido ao autor a aposentadoria especial, quando o INSS recorreu da
sentença que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao autor. Portanto, nada a
prover quanto a petitório da parte autora .

Aliás, ainda que assim não fosse, no tocante à fungibilidade, cabe ressaltar, a princípio,
que o autor foi claro em sua petição inicial ao requerer tão somente o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos de
trabalho especial, não tendo sido requerido, portanto, o benefício de aposentadoria
especial, o que torna o pedido nesta sede uma inovação recursal, ou seja, o autor quer se
aproveitar dos presentes embargos para fazer novo pedido. Logo, não se trata de mera
formalidade a ser sanada, mas de própria ausência de pedido inicial, e somente poderia ser
aplicada com o fito de conferir celeridade e eficácia ao processo, sem prejuízo à outra parte, o
que não é o caso. Nada obsta, no entanto, a que o autor faça o requerimento
administrativo de conversão de uma aposentadoria em outra. Eis o pedido da inicial: 

"O reconhecimento do tempo de serviço em condição especial no período
compreendido entre 03/12/1987 a 30/04/1988, 01/05/1988 a 05/03/1992,
01/09/1992 a 19/08/1996, 06/03/1997 a 31/08/1999, 01/09/1999 a 18/11/2003 e
03/11/2009 a 06/04/2018, e sua posterior conversão em tempo comum; II –
Requer ainda a condenação da Requerida ao pagamento do mencionado
benefício reconhecido desde a data do requerimento, ou seja, 02/01/2018;

Requer seja concedido ao Requerente o benefício de aposentadoria por tempo
de contribuição integral, mas, porventura, o tempo apurado não seja suficiente
para a concessão do benefício pleiteado, requer sucessivamente que o período
reconhecido como laborado em atividade especial e rural seja averbado junto
ao Requerido para posterior pedido de aposentadoria;"

Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos
vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento da
matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos constitucionais
para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente,
completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

A autora não aponta omissão, contrariedade ou obscuridade capaz de ser manejável via
embargos de declaração, tratando-se de inovação recursal, por via já preclusa, pois não
manejou recurso inominado, sendo vedada reformatio in pejus. 

Isso posto, voto por deixar de  conhecer os embargos de declaração. 
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Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000691716v8 e do código CRC 866a9cfe. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002084-81.2018.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO HENRIQUE ZENI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, deixar de
conhecer os embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826584v2 e do código CRC 240c910e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000173-43.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DIONEIA EMERICK (AUTOR)

RELATÓRIO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão da Turma
Recursal (Evento 47), alegando omissão/contradição/erro em seu bojo, no que se refere ao
período de tempo de exercício de atividade rural em regime de economia familiar reconhecido
na sentença (01/01/1985 a 15/10/1998), requerendo, inclusive, a notificação do INSS para
expedição de guias de recolhimentos das contribuições referentes ao interstício posterior a
novembro de 1991. 

2.De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por ausência
de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou mesmo
adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas Recursais
(art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também decidido no HC
174412 AgRE, DJe 29/10/2019.

VOTO

3. O acórdão encontra respaldo na legislação pátria, e tem por base entendimento firmado na
jurisprudência, tendo a relatora ressalvado seu entendimento sobre o tema de maneira clara e
objetiva, analisando todos os documentos apresentados, reconhecendo que o período posterior
novembro de 1991 não pode ser computado em favor da parte autora para fins de obtenção o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em favor da parte autora, na medida em
que não foram realizadas contribuições ao RGPS.

4. O recurso foi manejado pelo INSS, tendo o acórdão dado parcial provimento ao Recurso
para afirmar que o período posterior a novembro de 1991 não pode ser computado em favor
da autora, na medida em que não houve contribuições ao RGPS. Assim, apenas o interstício
de 01/01/1985 a 10/1991 pode ser contado, na hipótese, para efeito de cálculo de
aposentadoria por tempo de contribuição. Nos seguintes termos: 

"7. No caso, a autora contava na data do requerimento administrativo com 20
anos, 06 meses e 04 dias de tempo de contribuição ao RGPS em atividades
urbanas (Evento 1 OUT3 fl.227), os quais, somados aos 6 anos 10 meses de
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trabalho rural exercido antes da edição da Lei 8.213/1991 (após essa data,
como dito, deve haver recolhimentos previdenciários, o que não foi comprovado
nos autos), demonstram que não completou tempo suficiente para obter o
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

8. Desta forma, a autora não fazia jus, na data em que requereu o benefício, à
aposentadoria por tempo de contribuição. Em vista disso, a discussão relativa
aos índices de juros e correção monetária a incidirem sobre eventual indébito
resta prejudicada. "

 

5. Em vista disso, no acórdão foi analisado o ponto colocado pelo INSS no recurso,
reformando-se parcialmente a sentença, apenas para limitar a averbação do período de
trabalho rural para fins de cômputo para concessão do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição ao intervalo de 01/01/1985 a 10/1991.

6. Ainda, entendo não ser possível ordem de emissão de tais guias judicialmente, já que tal ato
não cabe ao orgão julgador, devendo a parte administrativamente adotar o procedimento
cabível para efetivar o recolhimento, na categoria que entender devida, para depois
ver regularizada a sua situação, com eventual averbação do tempo correspondente. Não cabe a
este juízo transferir para Autarquia, em sede judicial, o dever de emitir guias. A contribuição
devida ao INSS cabe aos segurados (na condição de contribuinte individual ou facultativo),
devendo a parte autora diligenciar administrativamente para obter a regularização de suas
contribuições. Tais contribuições deverão ser validadas pelo INSS, a depender da regularidade
dos recolhimentos.

7. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário, porquanto visam,
unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição
entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

8. Divergência subjetiva da parte ou resultante de interpretação jurídica diversa não enseja a
utilização de embargos declaratórios, devendo a parte, se assim entender, manejar o recurso
próprio. Não há omissão no julgado, o pedido da inicial é o seguinte: "seja concedido, em
definitivo, Aposentadoria por Tempo de Serviço, a partir da data do requerimento da
autora, computando-se o período de atividade urbano e rural, visto que estavam presentes
todas as provas necessárias, condenando-se o INSS a pagar as verbas vencidas desde a data
de entrada do requerimento administrativo, bem como as que se vencerem ao longo do
trâmite desta ação". Com base na documentação dos autos a autora não faz jus ao benefício,
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se pretende recolher sob a condição de contribuinte individual, ou qualquer outra condição
deve a parte diligenciar administrativamente. O pedido dos autos nada tema ver com futura e
possível pretensão de aposentadoria híbrida. Caso esse seja o intento da autora deve a mesma
fazer o recolhimento devido e pleitear administrativamente o novo pedido de aposentadoria,
que nada tem a ver com o pedido dos autos.  

9. Em resumo, quanto à expedição de guias para o pagamento das contribuições devidas ao
RGPS após novembro de 1991, deve ser feita solicitação diretamente ao INSS, não sendo
matéria passível de questionamento pela via de embargos de declaração, conforme explicitado
acima. No caso, o próprio INSS já explicou ao embargante o procedimento de emissão de
guias (Evento 73 PET2). Indefiro a suspensão requerida.

10. Isso posto, voto por deixar de conhecer os embargos. 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000620483v11 e do código CRC b52e13a8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000173-43.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DIONEIA EMERICK (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, deixar de
conhecer os embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826586v2 e do código CRC f5bef896. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004119-86.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) E OUTRO

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

 
1. As partes autora e ré interpuseram recursos em face da sentença (Evento 12) que julgou
parcialmente procedente o pedido da primeira, para conceder-lhe o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, desde 01/11/2018. A
autora, alega, em síntese, que seu benefício foi indevidamente negado pelo INSS,
evidenciando-se prática administrativa ilegal que lhe causou sérios abalos emocionais, o que
gera direito à reparação moral. O INSS, por sua vez, aduz que para as aposentadorias
concedidas após a promulgação da Emenda 20/1998, faz-se necessária a observância de regra
de transição para todos os que se encontravam inseridos no RGPS à época, sendo devido um
período adicional de contribuição equivalente a, no mínimo, 40% do tempo que em
16/12/1998, data da emenda, faltava para atingir o tempo mínimo exigível. Contrarrazões do
INSS (Evento 47) e da autora (Evento 50). 

VOTO

2. A EC 20/1998 estabeleceu o requisito de tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e
cinco) anos para o segurado e de 30 (trinta) anos para a segurada, extinguindo a aposentadoria
proporcional. Para os filiados ao regime até a sua publicação (15/12/1998), foi assegurada
regra de transição, de forma a permitir a aposentadoria proporcional: previu-se o requisito da
idade mínima de 53 anos para o segurado do sexo masculino e de 48 anos para as seguradas
do sexo feminino e um acréscimo de 40% (quarenta por cento) do tempo que faltaria para
atingir os 30 ou 35 anos necessários pela nova legislação. Há necessidade de comprovação do
tempo de serviço mediante início de prova material, afastada a prova exclusivamente
testemunhal, exceto por motivo de caso fortuito ou de força maior (arts. 55 e 108 da Lei
8.213/1991).

3. A sentença concedeu a autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com
proventos integrais já que, no caso de segurada do sexo feminino, há necessidade de
comprovação de recolhimento de 30 (trinta) anos de contribuições previdenciárias. Não se
questionou os períodos computados na sentença, mas apenas o pagamento do pedágio,
na forma da EC 20/1998.
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4. Ocorre que, conforme relatado em epígrafe, o pedágio apenas é exigível nos casos de
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos proporcionais, o
que, como se vê, não é o caso da autora.

5. Desta forma, não havendo a concatenação lógica entre o fundamento da decisão
atacada e as razões do recurso apresentado, encontra-se caracterizada a violação ao
princípio da dialeticidade recursal. O recurso do INSS não deve ser conhecido.

6. Quanto à alegação de configuração dos danos morais, a Sentença merece ser reformada. O
referido dano surge quando alguém suporta, indevidamente, uma situação vexatória,
humilhante, desestabilizadora ou perturbadora, com potencial para abalar os elementos
integrantes de sua personalidade, como a honra, a dignidade, o bem estar psicológico e físico.
Vale lembrar que a indenização em regra deve ser proveniente da prática de um ato ilícito, de
modo que, reunindo essas duas características, quais sejam, o ilícito e a potencialidade lesiva,
o dano moral emerge. 

7. No presente caso, entendo que o INSS praticou ilícito quando do seu indeferimento ao
pleito administrativo do Recorrente, uma vez que inobstante houvesse computado tempo
suficiente para obter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos
integrais, como se infere da carta de indeferimento, negou o benefício sob alegação de
necessidade de cumprimento de pedágio, o que não se coaduna com a exigência legal citada
por ele próprio no referido documento. A meu ver, o INSS cometeu erro grosseiro, portanto,
indenizável o dano moral. 

8. Sob essa ótica, é de responsabilidade da autarquia calcular os valores devidos ao segurado
quando solicitado o benefício, tudo em conformidade com o que assegura a legislação
específica. Na hipótese, conforme relatado, o INSS incorreu em ato ilícito, na medida em que,
apurado o tempo suficiente para a obtenção do benefício pretendido pela autora
(aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais), o indeferiu, mediante
aplicação equivocada da legislação.

10. A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em
decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as peculiaridades
relevantes do caso concreto:

I) dano moral leve - até 20 SM; 
II) dano moral médio - até 40 SM; 
III) dano moral grave - até 60 SM.

*Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 10/10/2002, e publicado no DOERJ de
19/09/2003, pág. 3, Parte III.
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11. No caso, entendo, pelas circunstâncias fáticas narradas, que o dano moral é leve. A autora
requer a fixação do dano em R$ 10 mil reais, no entanto, entendo ser razoável a condenação
no valor de R$ 5.000,00, pelo equívoco da análise administrativa, ausente a má fé do INSS,
mas resta patente que o caso não era de aplicação da regra de pedágio. 

11. Isso posto, voto por não conhecer o recurso do INSS. Conheço o recurso do autor, e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar o INSS em danos morais no valor de R$
5.000,00. Sem condenação em custas ou honorários em atendimento ao Enunciado 97 do
FONAJEF e art. 55 da lei 9099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000732459v4 e do código CRC 5a90970f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004119-86.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: JOANA D ARCK CAETANO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
o recurso do INSS. Conheço o recurso do autor, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
condenar o INSS em danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sem condenação em custas ou
honorários em atendimento ao Enunciado 97 do FONAJEF e art. 55 da lei 9099/95, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000827145v2 e do código CRC fe0c07fa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011024-13.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

 
1. O autor interpôs recurso em face à sentença (Evento 29) que julgou parcialmente
procedentes os seus pedidos para extinguir o feito com relação ao pedido de
desbloqueio/renovação da sua Carteira de Pescador, condenando a ré a providenciar a sua
expedição, bem como condenar esta última a se abster de cobrar do autor os valores recebidos
a título de benefício de seguro-defeso relativo aos períodos compreendidos nos anos de 2012
e 2013. Alega, em síntese, que a sentença deixou de apreciar o pedido de pagamento dos
valores referentes ao seguro-defeso dos períodos posteriores ao ano de 2013. Contrarrazões
(Evento 44).

VOTO

2. Como visto na sentença e não refutado pela União, os valores recebidos a título de seguro-
defeso pelo autor no período entre 2012 e 2013 não deveriam ser restituídos ao erário, sob o
seguinte argumento, verbis:

(...) 
2) Anulação da cobrança relativa aos valores já recebidos a título de seguro-defeso nos anos
de 2012 e 2013 
Inicialmente, cabe destacar que os valores em tela foram pagos pela União por entender, à
época, que os mesmos eram cabíveis. A parte autora em nada influenciou no entendimento
que gerou os pagamentos ora impugnados. Ademais, diante do que restou trazido aos autos,
entendo que, apesar de toda a argumentação apresentada pela ré quanto à questão
relacionada à reposição ao erário, a principal situação a ser enfrentada é o fato de que o
pagamento efetivado em favor do autor se deu em decorrência de deferimento administrativo
de concessão do benefício de seguro-defeso. Destaco, ainda, que não há nenhuma relação do
Mandado de Segurança, noticiado pela ré na contestação, com a presente demanda, uma vez
que aquele feito se remete aos pescadores artesanais vinculados à colônia de pescadores dos
municípios de Serra/ES e Aracruz/ES e o autor reside no município de Cariacica/ES.  
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Outra situação a ser ressaltada aqui é o fato de que não se discute, nesta demanda, o
restabelecimento ou concessão do seguro-defeso relacionado ao caranguejo Guaiamum.
Pretende o autor, apenas, não ser obrigado a devolver os valores recebidos a tal título
durante o período acima referido. 
Nessa direção, em que pese o fato de que a Administração Pública pode e deve se utilizar de
seu poder de autotutela, que a possibilita anular ou revogar seus próprios atos
administrativos, no zelo pelo erário e pela lisura dos procedimentos administrativos, não se
pode atribuir ao autor a responsabilização financeira pela mudança de interpretação quanto
aos critérios utilizados para a concessão do benefício em comento. Os beneficiários do
seguro-defeso (como é o caso do autor) apenas formulam seus requerimentos e atendem às
exigências de apresentação de documentos solicitadas pelos servidores do Ministério do
Trabalho e Emprego. 
Por outro lado, ainda que se queira alegar uma possível falha no processamento do pedido, é
no âmbito daquele ministério que devem ser resolvidas as questões decorrentes de tal erro,
devendo a Administração Pública se cercar de um melhor controle dos atos relacionados ao
pagamento dos benefícios de seguro-defeso, bem como de uma melhor preparação técnica a
ser destinada aos servidores que atuam nos setores de concessão e pagamento dos referidos
benefícios. 
Por fim, cabe ressaltar, também, que as verbas que a Administração Pública pretende cobrar
da parte autora têm natureza alimentar, o que as tornam irrepetíveis, insuscetíveis de
devolução, ante o potencial prejuízo ao sustento próprio do autor e da sua família, sobretudo
porque se trata de pessoa com baixo nível de escolaridade e com renda mensal de um pouco
mais de 01 salário mínimo (R$ 1.600,00 – média mensal de 80Kg de pescado X R$ 20,00 por
quilo - anexo 2 do evento 8). 
Nesse passo, então, entendo que o autor não deve ser submetido à devolução de nenhum
valor recebido a título de seguro-defeso relativo aos períodos compreendidos nos anos de
2012 e 2013.

3. O autor sustenta, porém, ausência de manifestação na sentença no que diz respeito ao
recebimento de seguro-defeso nos períodos posteriores a 2013. De fato essa questão deixou de
ser analisada na sentença.

4. O autor alega que, além do carangueijo guaiamum, vivia também da pesca de moluscos. O
documento anexado ao Evento 35 OFCI4 deixa claro que o autor requereu defeso em 2012
em razão da pesca do caranguejo guaiamum. No tocante ao caranguejo guaiamum, a referida
espécie já constava da relação da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado do
Espírito Santo, que foi homologada pelo Decreto Estadual 1499-R, de 13 de junho de 2005,
restando proibida a sua captura em qualquer época do ano, impondo-se, assim, a
improcedência do recebimento de qualquer valor pertinente ao seguro-defeso quanto a esta
espécie.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 225



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 208/267

5011024-13.2019.4.02.5001 500000782553 .V8 JES10415© JES10415

5. Todavia, ao que se infere do Evento 8, em especial do OUT28, que há cadastro do autor
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento infomando dados entregues
pelo autor acerca de atividades em mar, de moluscos e mariscos, isso a partir de 2014. O
próprio ofício anexado pelo INSS no evento 35 aponta que seria devido o processamento dos
pedidos posteriores pois a causa que impedia o pagamento era o recebimento indevido, já
fulminado pela prescrição. 

6. Diante do exposto, voto por conhecer o recurso do autor, e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento apenas para reconhecer que a sentença foi omissa no tocante à análise do pedido
de seguro-defeso no que se referem aos períodos posteriores a 2013 (2014-2015,2015- 2016,
2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019), conforme esclarecimentos supra, julgando parcialmente
procedente o pedido de pagamento das verbas mencionadas. Os atrasados devem ser pagos
observada a prescrição quinquenal e após o trânsito em julgado, corrigidos monetariamente
desde quando devida cada parcela, mais juros de mora a contar da citação, considerando
aplicáveis às condenações da Fazenda Pública desde 30/06/2009, os juros de mora
estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 - exceto nas condenações referentes a questões
tributárias, nas quais a SELIC é fator de correção monetária e de juros de mora - e por
considerar inconstitucional o emprego da TR determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997,
pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da Justiça Federal, para fins de correção
monetária (INPC). Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, na forma
dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000782553v8 e do código CRC 6cf2c77e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011024-13.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO COSTA (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer que a
sentença foi omissa no tocante à análise do pedido de seguro-defeso no que se referem aos
períodos posteriores a 2013 (2014-2015,2015- 2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019),
conforme esclarecimentos supra, julgando parcialmente procedente o pedido de pagamento
das verbas mencionadas. Os atrasados devem ser pagos observada a prescrição quinquenal e
após o trânsito em julgado, corrigidos monetariamente desde quando devida cada parcela,
mais juros de mora a contar da citação, considerando aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública desde 30/06/2009, os juros de mora estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 -
exceto nas condenações referentes a questões tributárias, nas quais a SELIC é fator de
correção monetária e de juros de mora - e por considerar inconstitucional o emprego da TR
determinado pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, pela Lei 11.960/2009, o manual de cálculos da
Justiça Federal, para fins de correção monetária (INPC). Sem condenação em custas, nem em
honorários advocatícios, na forma dos Enunciados 99 do FONAJEF e 56 das TRES, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826704v2 e do código CRC f6d90af9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009798-07.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO MAIA (AUTOR)
ADVOGADO: ANA FRIDA MIRANDA SILVA (OAB ES024793)
ADVOGADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS (OAB ES022175)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face
Acórdão desta Turma Recursal que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de
concessão de auxílio-acidente.

VOTO

Ao serem verificados os requisitos de admissibilidade pelo Juiz Gestor desta
Turma Recursal, inicialmente o RE foi inadmitido (evento 77) ao argumento de que o STF,
ao analisar o Tema 660, concluiu não haver repercussão geral, nos seguintes termos:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação
das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 )

Foi interposto agravo em face da decisão proferida. A decisão de evento 88
manteve a decisão agravada e determinou a remessa dos autos à presente Turma Recursal,
para os fins previstos no disposto no §2º do art. 1.021 e 1.030 do CPC/2015, combinado com
o art. 28, § 1º a 4º, por analogia, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região
(Resolução n. 2019/00003 de 08 de fevereiro de 2019).

Pois bem. Note-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, em caso similar ao
em apreço (748371– Tema nº 660), referente à análise de violação aos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal,
concluiu que o julgamento dependeria de análise prévia de normas infraconstitucionais, pelo
que rejeitou a existência de repercussão geral.
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De tudo que analisado, as razões estampadas pelo Juiz Gestor devem prevalecer,
por pragmatismo e/ou política processual e organizacional. Ora, a irresignação recursal foi
desde já represada porque também o seria naquela Corte Suprema, como de fato foi, da
mesma forma que foi feito no aresto citado em caso análogo, em que não foi reconhecida a
repercussão geral, no presente caso também não há, portanto, não há que se falar em
conhecimento do RE.

No mais, uma vez definido pelo STF que a aferição dos requisitos legais
discutidos pelo recorrente tem cunho infraconstitucional, não há de ser conhecido o mérito do
RE.

Dessa forma, ratifico a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário em
referência, nos termos do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região
(Resolução n. 2019/00003 de 08 de fevereiro de 2019) e, por consequência, VOTO POR
CONHECER O AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL, PARA NEGAR-LHE
PROVIMENTO. Após, não havendo interposição de outro recurso, certifique-se o trânsito em
julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000787505v3 e do código CRC 63260600.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:36 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 226



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 212/267

5009798-07.2018.4.02.5001 500000826635 .V2 JES10138© JES10138

RECURSO CÍVEL Nº 5009798-07.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO MAIA (AUTOR)
ADVOGADO: ANA FRIDA MIRANDA SILVA (OAB ES024793)
ADVOGADO: JEFERSON RONCONI DOS SANTOS (OAB ES022175)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. Após, não
havendo interposição de outro recurso, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826635v2 e do código CRC c3d071e0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005465-72.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: DULCE LEA DA SILVA RODRIGUES (OAB ES006121)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 37) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral concedendo a aposentadoria
por invalidez. Alega, em síntese, que o autor não possui qualidade de segurado e que a multa
previamente fixada por descumprimento do prazo de cumprimento da sentença ultrapassa os
limites da razoabilidade. Requer a reforma da sentença, julgando improcedente os benefícios
pleiteados na exordial e/ou afastar as astreintes ou reduzir o valor. Contrarrazões apresentadas
(Evento 44).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 23): 

[...] 
Em relação à incapacidade, o laudo médico pericial é conclusivo no sentido de que a parte
autora é portadora de transtorno interno não especificado do joelho, gonartrose primária
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bilateral, que a incapacita de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade
laborativa desde 19/09/2018.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

No extrato do CNIS verifica-se que a parte autora gozou de auxílio-doença no período de
01/10/2015 até 02/03/2016, tendo retornado a verter contribuições previdenciárias em
01/01/2018 até 31/07/2019.

Logo, é possível concluir que a parte demandante readquiriu a carência necessária para a
concessão do benefício - 06 contribuições - após seu reingresso ao RGPS.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde 28/09/2018, data da perícia realizada no
INSS em que já havia incapacidade, nos termos da perícia judicial.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ à parte
autora, desde 28/09/2018, com DIP na presente data;

b) Pagar as prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal, compensando-se os
valores recebidos a título de benefício inacumulável;

c) Ressarcir os honorários pagos pela Seção Judiciária ao Perito do Juízo, nos termos da
Resolução 558, do Conselho da Justiça Federal.

 A fixação das rendas mensal inicial e mensal atual ficará a cargo do INSS.

Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

[...] 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 227



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 215/267

5005465-72.2019.4.02.5002 500000736246 .V3 JESX51465© JES7060

Inconformado com a sentença prolatada, a Autarquia alega que as contribuições
vertidas no período de 01/01/2018 até 31/07/2019, na qualidade de Contribuinte Individual,
estão com indicador “IREC-INDPEND – Recolhimentos com indicadores/pendências”, sendo
estes recolhidos no percentual reduzido de 5% (cinco por cento). Contudo, para que estes
valores sejam validados, o segurado deve demonstrar que preenche a exigência legal, ou seja,
que explorava a qualidade econômica na condição de microempreendedor individual ou
facultativo de baixa renda, o que não foi feito. Assim, as contribuições não foram validadas,
não computando para fins de carência, não podendo prosperar o benefício concedido. Requer
a improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem, o INSS alega, SOMENTE EM SEDE RECURSAL que o autor
não possuía pendência de recolhimento. Tendo em vista que referido argumento não foi
levantado em momento algum pela Autarquia ré durante a fase instrutória dos autos,
quando deveriam ter sido apresentadas na sua Contestação (Evento 8) que, em oposição ao
esperado, apresentou uma peça completamente generalizada e rasa, que não abordou em
nenhum aspecto a especificidade da lide em questão.

A título de exemplificação, transcrevo o mérito da Contestação:

Frise-se que o indeferimento com base na ausência de um requisito não torna incontroversos
os demais. Tendo em vista que a concessão de benefício é ato administrativo vinculado, todos
os requisitos devem estar presentes.

In casu, o(s) requerimento(s) formulado(s) pela parte autora foi(ram) corretamente
indeferido(s).

Pois bem, não há qualquer razão para afastar a conclusão administrativa que concluiu pela
ausência de preenchimento dos requisitos.

Portanto, a requerente não faz jus ao pedido do benefício previdenciário em tela.

Ora, no momento processual que é direcionado para que o réu, no caso o INSS
conteste toda a matéria de defesa, expondo suas razões de fato e de direito, segundo o Código
Processual Civil Brasileiro, a Autarquia opta por não fazê-lo, anexando uma Contestação
que não cria qualquer tipo de substrato para a sustentação das suas razões de fato ou
direito com que impugna o pedido do autor. Aparentemente, espera a Autarquia que o
Juízo advogue por ela investigando documentos não colacionados nos autos, e decidindo de
forma ex officio em seu favor, repassando a sua incubência processual para o juiz da causa.

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões
de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende
produzir.
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Demonstra-se, portanto, que a Autarquia optou por não tomar
conhecimento dos fatos de forma específica enquanto os autos tramitaram no primeiro
grau. Ao se deparar, entretanto, com uma decisão que julgou procedente a pretensão autoral,
despertou para oferecer resistência específica apenas após o decurso da fase instrutória, o que
é inadmissível, pois não há possibilidade de reabertura da fase instrutória para
comprovação de fatos que justifiquem o recolhimento na condição
de microempreendedor individual ou facultativo de baixa.

Nesse sentido, o INSS não apontou, durante a fase de instrução, qualquer fato
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do segurado, conforme dispõe o artigo 336
do Código de Processo Civil (CPC). Não pode a Autarquia, após a prolação da sentença, que
deu provimento ao pleito do autor iniciar uma nova discussão jurídica, seja de natureza
material ou processual, ressalvada a hipótese prevista no artigo 1.014 do CPC. Assim,
ocorreu a preclusão consumativa e temporal de argumentar e produzir prova. Portanto, em
consideração ao princípio da eventualidade/concentração e lealdade processual, não é
razoável aceitar que o réu apresente contestação genérica, para apenas em grau recursal, se
insurgir contra questões fáticas não alegadas oportunamente. Cabe ao réu alegar em sua
contestação toda matéria de defesa de que dispõe sob pena de ocorrer preclusão do direito,
salvo em matéria de ordem pública ou aquelas previstas no art. 303 do CPC.

Dessa forma já decidiram as Turmas Recursais do Espírito Santo:

"RECURSO Nº 0000816-12.2013.4.02.5051/01 (2013.50.51.000816-3/01) RECORRENTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDO: MARIA LUZIA
VICENTE RELATORA JUÍZA FEDERAL GABRIELA ROCHA DE LACERDA ABREU
ARRUDA VOTO-EMENTA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
LEVANTAMENTO DE TESE NÃO VENTILADA NA CONTESTAÇÃO E NÃO DISCUTIDA EM
PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMA PARCIAL APENAS QUANTO
AO REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI
9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. I – RELATÓRIO. [...] II –
INOVAÇÃO RECURSAL. LEVANTAMENTO DE TESE NÃO VENTILADA NA
CONTESTAÇÃO E NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os arts. 300 e 303 do CPC impõem ao réu o ônus de alegar, na contestação, "toda a matéria
de defesa", impedindo-o de invocar, em fases posteriores do processo, matéria não ventilada
em sua resposta. O art. 30 da Lei 9.099/1995, ao tratar da contestação, dispõe que ela será
oral ou escrita e conterá toda matéria de defesa. No caso, o INSS não se insurgiu em face da
qualidade de segurada da autora em sua contestação às fls. 60-67, mais precisamente sobre os
recolhimentos de fls. 17-19 a que se refere nas razões recursais. 2. O levantamento de teses
não discutidas em primeiro grau de jurisdição configura inovação recursal, ensejando o não
conhecimento da irresignação, sob pena de supressão de instância. 3. Não obstante, embora a
autora, que é analfabeta, tenha se equivocado recolhendo contribuição sob o código de
recolhimento referente a segurado facultativo de baixa renda, quando na verdade exercia
atividade remunerada e era contribuinte individual (vendedora de salgados), os elementos dos
autos demonstram que ela cumpriu a carência do benefício pretendido e que a perícia judicial
atestou que estaria incapacitada para o exercício da atividade habitual (fl58)"

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 227



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 217/267

5005465-72.2019.4.02.5002 500000736246 .V3 JESX51465© JES7060

Assim, não é cabível o conhecimento do Recurso do INSS quanto à
qualidade de segurado do autor.

O INSS pleiteia também o afastamento das astreintes ou sua redução. O juízo de
piso deferiu tutela de urgência, determinando o cumprimento da obrigação de fazer em 30
dias corridos, sob pena de multa diária de R$500,00. Contudo, a Autarquia entende ser injusta
a fixação de multa diária já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não
fosse digno de confiança e consideração. Assim, requer o afastamento da multa diária
previamente fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou,
subsidiariamente, reduzi-la para R$50,00/dia (cinquenta reais), limitado a, no máximo,
R$1.000,00 (mil reais).

Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até
mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

Assim, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência futura.

Por outro lado, não entendo razoável a fixação de limite máximo; fixado
valor razoável das astreintes, cabe somente ao INSS cumprir a decisão dentro do prazo
estabelecido, para que o montante final não seja demasiado elevado.

Ante o exposto, voto por: a) não conhecer o recurso do INSS quanto ao pleito
de ausência de qualidade de segurado; b) conhecer o recurso do INSS quanto às astreintes e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando-a em R$ 100,00 (cem reais) por dia, sem
limite máximo. Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, nos termos do
art. 55, caput da Lei 9099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000736246v3 e do código CRC 5e87a174. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005465-72.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BATISTA DIAS (AUTOR)
ADVOGADO: DULCE LEA DA SILVA RODRIGUES (OAB ES006121)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, a) não
conhecer o recurso do INSS quanto ao pleito de ausência de qualidade de segurado; b)
conhecer o recurso do INSS quanto às astreintes e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
fixando-a em R$ 100,00 (cem reais) por dia, sem limite máximo. Sem condenação em custas,
nem em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput da Lei 9099/95, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826600v2 e do código CRC 0eda5cb5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000075-24.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: OLGA PAULA ALVES (OAB ES015319)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado apresentado pelo INSS, em face de sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Ré a conceder o benefício
previdenciário auxílio-doença desde a DER. Alega, em síntese, que o autor não comprovou a
situação de desemprego involuntário, uma vez que a mera ausência de registro na CTPS não
permite presumir tal condição. Contrarrazões apresentadas (evento 55).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. No presente caso, a existência de incapacidade não é objeto do recurso. A
perícia (evento 21) constatou que o autor padece de estenose aórtica reumática, estando total
e temporariamente incapacitado pelo período de 06 meses. Ainda, fixou a data de início da
incapacidade em 05/08/2018, ressaltando que a mesma decorre de progressão da doença.
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5. A sentença julgou procedente o pedido autoral, por considerar que o autor
comprovou que, após a cessação de seu último vínculo empregatício, esteve em situação de
desemprego involuntário, o que estendeu sua qualidade de segurado do RGPS por 24 meses.
A propósito, transcrevo os fundamentos da sentença:

A concessão de auxílio-doença é vinculada aos seguintes requisitos: verificação de
incapacidade do trabalhador para o desempenho da atividade habitual, manutenção da
qualidade de segurado da previdência social ao tempo do surgimento da enfermidade, e
cumprimento da carência de doze meses (arts. 25, I e 60 da Lei 8.213/91). Já a aposentadoria
por invalidez será devida quando demonstrada incapacidade permanente para atividades
laborativas e impossibilidade de adaptação para outra (art. 42 da supracitada lei).

Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a parte autora é
portadora de estenose aórtica reumática, que a incapacita de forma total e temporária para o
exercício de suas atividades laborativas habituais desde 05/08/2018.

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 06 (seis) meses para recuperação.

Pois bem.

A parte autora, ao se manifestar sobre o laudo pericial, impugnou o exame produzido em Juízo
tendo aduzido, em suma, que se encontra incapaz para o trabalho de forma permanente.

O laudo pericial foi conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa da parte autora, e
sendo o mesmo, em princípio, imparcial, há de prevalecer sobre o particular, apresentado
unilateralmente.  

Mesmo diante de possíveis divergências entre os atestados médicos apresentados pela parte
autora e a prova pericial, não há no presente caso qualquer vício capaz de invalidar o laudo
pericial.

Ademais, forçoso reconhecer que laudos e atestados médicos obtidos unilateralmente por uma
das partes equiparam-se a mero parecer de assistente técnico, ao passo que o laudo pericial se
caracteriza como elemento de prova produzido sob o crivo do contraditório judicial e da
ampla defesa, o que lhe atribui maior eficácia probatória.

Neste sentido, o Enunciado nº 08 da E. Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:
“O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido
pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena
capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular”.

Além disso, considero as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os demais
documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Com base nessas premissas, indefiro o requerimento autoral de complementação do laudo
pericial.
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Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS, verifico que a parte requerente possuiu vinculo empregatício com o
Município de Cachoeiro de Itapemirim no período compreendido em 15/09/2014 e 01/02/2017,
o que permite reconhecer o requisito qualidade de segurado.

Em petição juntada aos autos (Evento 35, PET3), alega a parte autora que trabalhou como
vigia no referido período sendo contratado na modalidade de contrato temporário, e que após
o termino deste passou a ter a condição de desemprego involuntário, afirmação essa que se
coaduna com as informações retiradas do site eletrônico do Município de Cachoeiro de
Itapemirim juntada no Evento 40, OUT1.

Sendo assim, considero que após a data de termino do contrato de trabalho junto ao município
restou comprovado o desemprego involuntário.

Logo, aplica-se no presente caso a regra da prorrogação do período de graça, estabelecida no
art. 15, § 2º, da Lei de Benefícios, o que permite reconhecer o preenchimento dos requisitos
supracitados.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez desde a DER em 15/08/2018.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

 Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.

Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.
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Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento que entender oportuno.

Por fim, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez, porquanto ausente
um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de caráter
permanente.

6. O INSS alega que a simples ausência de anotação na CTPS não é suficiente
para comprovar tal condição, pelo que requer seja o pedido julgado improcedente. Contudo, o
caso do autor não é somente de ausência de anotação na CTPS, uma vez que o vínculo que
ele possuía como Município era de contrato por tempo determinado e, ainda, assim, ele
foi demitido, consoante documento constante do evento 40.

7. Diante disso, resta claro que sua situação era de desemprego involuntário,
uma vez que restou comprovado que o Município nem sequer honrou o contrato de trabalho
que já possuía prazo determinado. Dessa forma, nos termos da sentença, o período de graça
deve ser estendido por mais 12 meses, conforme previsão do art. 15, § 2º, da Lei n. 8.213/91.

8. Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

9. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO, E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas. Condeno o INSS em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput. Lei nº 9.099/95),
e sem condenação em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei. N. º 9.289/96).

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000742772v7 e do código CRC 23771f79. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000075-24.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: OLGA PAULA ALVES (OAB ES015319)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
DO RECURSO, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Réu isento de custas.
Condeno o INSS em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
(art. 55, caput. Lei nº 9.099/95), e sem condenação em custas processuais (art. 4, inciso I, Lei.
N. º 9.289/96), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826629v2 e do código CRC 21c13c67. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002212-67.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARINETH SCOTA (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR GERALDO BARBOSA CARNEIRO (OAB ES018352)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 31) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de concessão do benefício de auxílio-
doença e implemento, em definitivo, da aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, que a
autora se encontra incapacitada para a prática de atividades laborativas devido à sua doença
incapacitante; que os laudos particulares e da perícia médica judicial juntados aos autos
comprovam a incapacidade da parte autora; que possui qualidade de segurada. Requer a
reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados na exordial.
Contrarrazões apresentadas (Evento 36).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 24): 

[...] 
No caso em apreço, a perícia médica judicial (Evento 12, LAUDO1) constatou que a parte
autora possui CID 10 M54.1 – Radiculopatia, CID 10 R52.2 – Outra dor crônica e CID 10
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G51 – Transtorno do nervo facial.

De acordo com o perito do juízo, a parte autora apresenta incapacidade temporária e total.
Ademais, afirmou que a incapacidade remonta ao inicio do Ano de 2017, quando procurou
avaliação medica como consta no Laudo do dia 09/03/2017, emitido pelo Ortopedista (Evento
1, LAUDO11).

Observa-se, no caso em tela, que a parte autora começou a recolher as respectivas
contribuições previdenciárias apenas a partir de 24/03/2017 (data do pagamento da primeira
contribuição; Evento 21, OUT2 - fl. 05).

O art. 42 e art. 59 da lei 8.213/91 pregam o seguinte:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de
Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a
incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua
atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral
de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o
benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento
dessa doença ou lesão.

Com base nestes dispositivos, conclui-se que não terá direito ao benefício de auxílio-doença
ou aposentadoria por invalidez o segurado que ingressar na previdência social já portador da
doença ou lesão que gerou a incapacidade alegada, a não ser que esta incapacidade seja
oriunda de um agravamento da doença, ou seja, a incapacidade resultante da progressão da
enfermidade deve ter se iniciado em data posterior à filiação do segurado.

In casu, os indícios apontam para a existência da incapacidade em 09/03/2017, data anterior
ao início das contribuições previdenciárias, não fazendo jus então à concessão do benefício de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[...] 
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Inconformado com a sentença prolatada, a Parte Autora alega estar em situação
de incapacidade temporária e parcial, conforme entendimento da perícia médica judicial,
decorrente das patologias de radiculopatia, dor crônica e transtorno do nervo facial. Contudo,
o Magistrado, no que tange à qualidade de segurada, afirmou que a incapacidade remonta ao
ano de 2017, como consta do atestado emitido em 09/03/2017, enquanto o recolhimento das
contribuições previdenciárias foi iniciado em 24/03/2017. Não obstante, a periciada
esclareceu, durante o exame, que há seis meses começou a apresentar fortes dores em região
lombar e pernas, ou seja, a DID foi no início de 2017, mas a DII deu-se recentemente em
razão do agravamento da doença, situação que a condiciona à qualidade de segurada. Assim,
requer a reforma da retro sentença, condenando o INSS a conceder o benefício por
incapacidade desde a data do requerimento administrativo.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (empregada
doméstica, 63 anos, 3º primário), a perícia judicial, realizada por médico especialista em
cardiologia, em 18/12/2019 (Evento 12 – LAUDO1), indica incapacidade parcial e
temporária. A saber, o perito atestou as patologias de radiculopatia – M54.1, transtorno do
nervo facial – G51 e dor crônica – R52.2 (quesito 2), estando incapacitada no momento,
com exacerbação do quadro álgico (quesito 6), sendo a incapacidade temporária e parcial
(quesito 7). A incapacidade remonta ao início do ano de 2017, quando procurou avaliação
médica como consta no Laudo do dia 09/03/2017 emitido pelo ortopedista (quesito 9).
Contudo, no quesito 10, o perito respondeu não ser possível afirmar se havia
incapacidade entre a data do indeferimento e a data da realização da perícia, ainda,
apontou ser decorrente do agravamento da patologia, apresentando episódios de
exacerbação e remissão (quesito 10). Ressaltou que o tratamento deverá ser realizado
por toda a vida, a fim de manter a estabilização da doença e diminuir a sintomatologia.
Havendo melhora dos sintomas poderá voltar às atividades laborais (quesito 16).

Depreende-se do laudo supra, diferentemente da sentença prolatada, que a
autora possui doença incapacitante cíclica, alternando momentos de incapacidade com
aptidão laboral, desde 2017, em virtude de agravamentos temporários.

Nos documentos acostados pela parte autora (Evento 1), consta laudo médico de
especialista em ortopedia, em 09/03/2017 e 05/01/2018 (LAUDO11), atestando a
lombociatalgia crônica agudizada, cursando com hérnia de disco lombar e artrose avançada,
não estando apta para trabalhar por período indeterminado e permanente; laudo médico
especialista em neurocirurgia, em 09/01/2019 (LAUDO12), indicando a paralisia facial
central; laudo médico de especialista em ortopedia, de 20/05/2019, indicando a claudicação
intermitente, crise álgica e dor neuropática, não estando apta para trabalhar por período
indeterminado.
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Ao Evento 21 (OUT2) o INSS acostou extrato CNIS e Laudo SABI. O CNIS
demonstra que a autora voltou a contribuir para o sistema previdenciário em 01/02/2017
como Facultativo, e em 01/12/2017 começou a contribuir como Contribuinte Individual até
31/12/2019. O Laudo SABI NB 628553286-2, considerou ser a segurada portadora de doença
crônica, degenerativa da coluna, com dores declaradas aos esforços usuais, contudo, sem
elementos que definam incapacidade para o trabalho.

Diante ao exposto, apesar de reingressar ao RGPS somente em fevereiro de
2017, a autora contribuiu até dezembro de 2019, ou seja, exercendo suas atividades laborais.
Somente em 27/06/2019 procurou a Autarquia para amparo previdenciário, dada a situação
incapacitante e, na ocasião, foi indeferido por não constatação de incapacidade laboral,
gozando respectivo laudo da presunção de veracidade. O laudo médico pericial do juízo
apontou a DII em março de 2017, não obstante, ressaltou não ser possível afirmar se havia
incapacidade entre a data do indeferimento e a data da realização da perícia, sendo a
patologia temporária, com momentos de exacerbação e remissão. Deste modo, não restou
configurada a incapacidade contínua de 2017 a 2019, quando da DER.

Quando do reingresso ao RGPS, a Medida Provisória nº 767, de 06 de janeiro
de 2017, exigia 12 contribuições como período de carência, mesma condição que vigora
desde 18/01/2019 por meio da Medida Provisória nº 871. Ainda, conforme recente
entendimento da TNU (PEDILEF 5001792-09.2017.4.04.7129/RS), o período de carência de
retorno deve ser regulado segundo a norma vigente na data de início da incapacidade.

Como a DII não restou clara em razão da patologia cíclica, tem-se que a
mesma deu-se no dia da realização da perícia, em 12/12/2019, em concordância com a
TNU - PEDILEF: 92212820094014300: “A data do início da incapacidade corresponderá à
data da realização da perícia apenas quando o juízo, diante de todas as provas apresentadas,
não puder fixá-la em outra data (...)”. (DJ 25/04/2012, DOU 01/06/2012).

Isto posto, fixada a DII em dezembro de 2019, a Parte Autora havia
cumprido o período legal de carência, portanto, apta a receber o benefício
previdenciário de auxílio-doença, dada sua incapacidade parcial e temporária.

Insta salientar que a autora possui direito ao auxílio-doença, não cabendo
no caso sua conversão em aposentadoria por invalidez. Em consulta ao CNIS, constato
que a filiação da autora ao sistema foi tardia, já que apenas começou a verter contribuições
para o INSS, na qualidade de empregada no período de 21/11/2007 a 11/01/2008, voltando a
verter contribuições em 01/02/2017. A filiação tardia não é vedada no ordenamento pátrio,
mas não pode ser utilizada como via transversa para obtenção de aposentadoria pelo segurado
que alcançando idade mais avançada, começa a contribuir para o RGPS quando percebe o
avanço das limitações decorrentes do processo natural de envelhecimento.
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Assim, o texto da Lei 8.213/1991 não proíbe a filiação tardia, nem exige
carência maior para quem começa a contribuir apenas com idade mais avançada.  Contudo, a
aposentadoria por invalidez, em favor de quem se filiou ao regime de Previdência em idade
avançada, depende de laudo médico-pericial que ateste a incapacidade total e definitiva
inequívoca, especialmente quando a invalidez decorrer de doenças comuns à faixa etária do
segurado e comuns aos indivíduos na terceira idade. Portanto, a meu ver, no caso dos autos, a
idade avançada (63 anos), o baixo nível de escolaridade (3º ano ensino fundamental) e a
dificuldade de reinserção da segurada no mercado de trabalho não autoriza a concessão de
aposentadoria por invalidez, sob pena atribuição de tratamento privilegiado a quem contribuiu
menos para a manutenção do sistema. 

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser reformada, concedendo o
benefício previdenciário de auxílio-doença desde a data da perícia médica judicial, em
18/12/2019. Nesse sentido, deve a DCB ser fixada no prazo de 120 dias a contar da
intimação do presente acórdão, de forma que reste assegurado o direito da autora de
formular pedido de prorrogação, atendendo não apenas ao parágrafo 9º do art. 60 da Lei
8.213/91, como também ao direito da autora de formular pedido de prorrogação do benefício.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da Parte Autora para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, concedendo o auxílio-doença previdenciário desde a
data da perícia médica judicial, fixando a DCB em 120 dias a contar da intimação do presente
acórdão. Sem condenação em custas, nem em honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput da Lei 9099/95.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000742227v4 e do código CRC 64bb45f6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002212-67.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: MARINETH SCOTA (AUTOR)
ADVOGADO: GILMAR GERALDO BARBOSA CARNEIRO (OAB ES018352)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da Parte Autora para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, concedendo
o auxílio-doença previdenciário desde a data da perícia médica judicial, fixando a DCB em
120 dias a contar da intimação do presente acórdão. Sem condenação em custas, nem em
honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput da Lei 9099/95, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826639v2 e do código CRC 270c0688. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000413-83.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE MARIA OLEGARIO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 46) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido de restabelecimento do
benefício de auxílio-doença e implemento, em definitivo, da aposentadoria por invalidez.
Alega, em síntese, que a parte autora se encontra incapacitada para a prática de atividades
laborativas devido à sua doença incapacitante; que os laudos particulares juntados aos autos
comprovam a incapacidade da parte autora; que a incapacidade é total e definitiva; que as
condições pessoais e socioeconômicas do autor são relevantes para o mérito da controvérsia.
Requer a reforma da sentença, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
e afastando a reabilitação profissional. Contrarrazões apresentadas (Evento 51).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 38): 
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[...] 
Traçados os esclarecimentos necessários, passo à verificação do cumprimento de seus
requisitos pela parte autora.

I.I - Da incapacidade laboral

Determinada a realização de prova pericial, e tendo esta sido realizada, o médico perito,
especialista em ortopedia, apurou que o autor é portador de artrose, patologia que induz a sua
incapacidade definitiva para a atividade habitual. Aduziu que há limitação para o exercício de
sua atividade habitual por haver compressão radicular lombar e artrose com desvio no joelho
esquerdo.

No presente caso, considero que as conclusões apresentadas pelo médico-perito, bem como os
demais documentos juntados, são relevantes e suficientes para a elucidação da demanda e, por
conseguinte, entendo não haver necessidade de determinar a realização de quaisquer outras
diligências probatórias.

Quanto à data de início da incapacidade, a perita judicial respondeu negativamente ao quesito
que indagava quanto à possibilidade de se estimá-la.

Analisando detidamente os elementos que instruem o feito, vislumbro a comprovação de que a
aludida incapacidade já existia em momento anterior àquele estimado pela expert do juízo. Há
laudos médicos datados de 2017 relatando a incapacidade laboral do autor.

Portanto, entendo que o autor faz jus à concessão do benefício desde o requerimento
administrativo formulado em 24/03/2017 (evento 1).

I.II - Da qualidade de segurado e da carência

Não houve impugnação acerca da qualidade de segurado em sede de Contestação.

Com efeito, a qualidade de segurado (ao tempo da data de início da incapacidade) e o período
de carência foram preenchidos, de acordo com os dados insertos no extrato do Cadastro
Nacional de Informações Sociais – CNIS, em face dos recolhimentos efetuados na condição de
contribuinte individual, em especial no período de 01/04/2015 a 31/12/2015 e de 01/03/2016 a
31/03/2017.

Deixo de fixar a Data de Cessação do Benefício (DCB), uma vez que, neste caso, o perito
judicial concluiu que não é possível o retorno às suas atividades habituais, podendo exercer
outra atividade sem esforço físico.

Ademais, analisando as condições pessoais da parte autora, não vislumbro a inviabilidade de
reabilitação profissional.

Logo, o INSS deverá manter o benefício até que a parte autora seja considerada reabilitada
para o desempenho de atividade, compatível com suas limitações físicas e o seu grau de
instrução, que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado irrecuperável, for
aposentado por invalidez (Lei n. 8.213/91, art. 62).
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Da tutela provisória

Verifico presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, uma vez constatados, em juízo de
cognição exauriente, a procedência da pretensão autoral, o que supera a mera probabilidade
do direito, bem como o perigo de dano, que é imanente ao caráter alimentar da prestação,
voltada para a subsistência do segurado. Diante disso, defiro a tutela provisória de urgência,
para que o INSS proceda à implantação do benefício em favor da parte autora.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) IMPLANTAR o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, JOSE MARIA
OLEGARIO, desde 24/03/2017, o qual deverá ser mantido até que efetivada a sua reabilitação
profissional;

b) PAGAR, após o trânsito em julgado, as parcelas vencidas dos benefícios previdenciários
(descontando-se eventuais parcelas já recebidas), observada a prescrição quinquenal;

c) PROMOVER a reabilitação profissional, compatível com as limitações físicas e as
condições pessoais da parte autora;

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, o autor alega sofrer de doença
incapacitante de caráter permanente - fratura da perna, incluindo tornozelo; gonartrose
(artrose do joelho); transtornos internos dos joelhos, hernia de disco e meralgia parestésica
(CID’s S82, M17, M23, M57, M17.9). Não obstante, o MM. Juiz sentenciante, com base no
laudo médico pericial, se convenceu que o autor está definitivamente incapacitado para sua
atividade habitual de pedreiro, mas em condições de reabilitação para atividade compatível.
Contudo, aduz não haver condições físicas e mentais para qualquer atividade laboral,
sofrendo com constantes dores na coluna, limitações de flexão do tronco e sobrecarga,
condição que impõe a incapacidade total e definitiva. Ademais, o laudo médico particular
indica tratamento cirúrgico, procedimento cuja obrigatoriedade é afastada pelo art. 101 da Lei
8.213/91. Ainda, as condições pessoais do autor – 57 anos, ensino fundamental e pedreiro –
reforçam a conclusão da incapacidade total e permanente. Ante ao exposto, requer a reforma
da retro sentença, convertendo o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou que seja
afastada a reabilitação profissional.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (pedreiro, 57 anos), a
perícia judicial realizada em 27/06/2019 (Evento 14 – PERÍCIA1), indica sua incapacidade
parcial e definitiva. A saber, o perito confirmou a artrose M15.0 (quesito b), havendo
limitação para o exercício de sua atividade habitual por haver compressão radicular lobar e
artrose com desvio no joelho esquerdo (quesito f), apresentando incapacidade parcial e
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permanente para atividades com esforço (quesito g), sendo possível afirmar que a limitação
era presente entre a data da cessação do benefício e a data da perícia médica judicial (quesito
k), contudo, pode realizar atividades sem esforço, podendo ser reabilitado (quesito i). Por
fim, atesta que o tratamento é feito pelo SUS, sem indicação para cirurgia no joelho ou
coluna (quesito r).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1
(LAUDO12) laudo médico, de 29/12/2018, solicitando RM de Coluna Lombo-sacra, em
razão de Lombociatalgia e estenose foraminal e hérnia discal, para avaliação de tratamento
cirúrgico. Em alta hospitalar, Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo dia do
laudo, relata TC de coluna lombar com alterações degenerativas com diminuição do espaço
discal e espondilocartropatia, aparente discopatia, sem urgência neurocirúrgica.
Posteriormente, maio e julho de 2017, laudos ortopédicos apontam a gonartrose, caso para
artroplastia total do joelho, porém, paciente jovem para prótese, estando o mesmo sem
condições para exercer a sua função habitual como pedreiro.

Ao Evento 21 (OUT2) o INSS acostou extrato CNIS e Laudo SABI. O CNIS
aponta que o segurado ingressou no sistema RGPS em dez/1980, atuando em diversos
seguimentos como empregado. No período de 01/04/2015 a 31/12/2015, e posteriormente de
01/03/2016 a 31/03/2017, iniciou recolhimento como “Contribuinte Individual”. No Laudo
SABI NB 617976919-6, exame realizado em 11/05/2017, o perito não identificou elementos
técnicos que caracterizem incapacidade laborativa.

Isto posto, o conjunto probatório aponta a incapacidade definitiva, mas
parcial, havendo limitações apenas para a função habitual de pedreiro (laudos médicos
assistentes) e que envolvam esforço, sem necessidade de cirurgia, podendo ser
reabilitado (laudo médico do juízo), estando a incapacidade presente desde a DER de
24/03/2017. Constatada a incapacidade, em atendimento a Súmula 47 da TNU, cumpre
análise das condições pessoais e sociais do autor. Neste caso, o autor possui 57 anos e
ensino fundamental, situação que não impossibilita a sua reabilitação para atividade
compatível com suas limitações. Assim, considero correta a decisão de implementar o
benefício de auxílio-doença.

Ressalto que a perícia foi enfática a destacar que o autor "não está em
tratamento" e que "O tratamento é feito pelo SUS, sem indicação para cirurgia no joelho ou
coluna".
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Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da parte autora para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000767289v5 e do código CRC ca971873. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000413-83.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JOSE MARIA OLEGARIO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença
pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826641v2 e do código CRC 4421522e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004419-48.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: PAULO ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA D OLIVEIRA RIZO (OAB ES022560)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 30) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou improcedente o seu pedido de restabelecimento do benefício de
auxílio-doença e implemento, em definitivo, da aposentadoria por invalidez. Alega, em
síntese, que  se encontra incapacitado para a prática de atividades laborativas devido à sua
doença incapacitante; que os laudos particulares juntados aos autos comprovam a
incapacidade da parte autora; que o juiz não está adstrito ao laudo judicial; que possui
qualidade de segurado. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios
pleiteados na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 35).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 23): 

[...] 
Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a parte autora é
portadora de Doença de parkinson de longa data que a incapacitam de forma total e definitiva
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para o exercício de suas atividades laborativas habituais desde 30/04/2013.

Pois bem.

Noutro eito, comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua
data de início, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à
concessão do benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do
período de carência exigido em lei na DII.

Tendo em vista que a parte autora possui Doença de Parkinson, não há que se exigir o
cumprimento do período de carência legal, conforme disposto no art. 151 da Lei de
Benefícios, c/c Portaria Interministerial nº. 2.998/2001.

Conforme o extrato do CNIS, observo que a parte autora verteu contribuições previdenciárias
no período compreendido entre fevereiro/2006 a novembro/2006, julho/2014 e 01/08/2018 a
31/10/2018.

O comando legal disposto no inciso II do artigo 15 da Lei 8.213/91 determina que mantém a
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração,
ressalvados os casos passíveis de prorrogação previstos nos §§ 1º. e 2º. do referido artigo.

Assim, é possível concluir que a parte requerente não mais detinha a qualidade de segurado
da Previdência Social na ocasião em que fora constada o início da sua incapacidade para o
trabalho (30/04/2013), ainda que fossem aplicáveis no presente caso as hipóteses de
prorrogação do período de graça.

Com isso, a improcedência do pedido de benefício por incapacidade é medida que se impõe,
afigurando-se despiciendo o exame dos demais requisitos necessários ao deferimento dos
benefícios almejados.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos da fundamentação, e resolvo
o mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC.

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, o autor alega equívoco na sentença ora
prolatada ao fixar a DII em abril de 2013, quando na verdade a incapacidade ocorreu em
2008, com base na perícia médica judicial, contudo, a mesma diz que o início da doença foi
em 2008, quando o Autor gozava da condição de segurado. A doença de Parkinson aflige o
autor desde seu início, tornando-o incapacitado para labor de forma total e definitiva, como
esclareceu o laudo pericial. Os diversos laudos acostados também evidenciam que a doença
teve início em 2007/2008. Quanto à carência e qualidade de segurado, o Autor verteu
contribuições de fevereiro a novembro de 2006, mantendo seu período de graça até dezembro
de 2007, portanto, possuía qualidade de segurado quando do início da doença. Assim, requer
a reforma da sentença de modo a reconhecer a DID como DII desde 2007/2008, bem como
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sua qualidade de segurado e o restabelecimento de auxílio-doença ou aposentadoria por
incapacidade permanente ao trabalho ou, alternativamente, anular a sentença e determinar
nova perícia por especialista na área de neurologia.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (motorista de ônibus,
52 anos e ensino superior incompleto), a perícia judicial realizada em 19/11/2019 (Evento 12
– LAUDO1), indica sua incapacidade total e definitiva. A perita constatou a Doença de
Parkinson – G20 (quesito 2), sendo esta degenerativa do sistema nervoso central, crônica e
progressiva (quesito 3), com incapacidade total e definitiva (quesito 7), com início em 2008
(quesito 8), mas DII em 30/04/2013 (quesito 9). Informou que a doença decorre de
progressão, ou seja, a incapacidade não remonta à data de início da doença (quesito 10).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, conta no Evento 1
(ANEXO6) laudo médico de 03/07/2015, atestando que o início dos sintomas da doença deu-
se em 2008; e Eletroneuromiografia dos Membros Superiores, de 16/12/2008, revelando
presença de tremor ritmado em blocos, compatível com D. de Parkinson à esquerda. No
ANEXO7 há nova eletroneuromiografia de membros superiores e inferiores, de 06/10/2011,
dentro dos limites de normalidade. Por fim, em laudo de 30/04/2013 (ANEXO9), com a
seguinte impressão diagnóstica: “Paulo Roberto, 45 anos de idade, iniciou com sintomas
parkinsonianos no dimídio esquerdo há 5 anos, com boa resposta a Levodopa. A principal
hipótese diagnóstica é que seja doença de Parkinson em sua forma esporádica. Tem história
familiar positiva, sendo o seu pai também acometido, porém, em sua idade mais avançada
(aos 70 anos de idade). Realiza atividade física regular, deambula sem auxílio-locomoção”.
Em novo exame, realizado em 17/03/2016, o laudo ressalta que a autor apresentava sintomas
parkinsonianos leves, optando em manter esquema terapêutico vigente. Os demais laudos
demonstram que vem realizando acompanhamento médico e que o tratamento apresenta
resultado. Não consta laudo atestando ou sugerindo incapacidade laboral.

No Evento 8 (OUT2) o INSS acostou extrato CNIS e Laudo SABI. O CNIS
demonstra que o Autor verteu contribuições como empregado de 02/2006 a 11/2006, voltando
a contribuir em 07/2014 como “Contribuinte Individual” e, posteriormente, reingressou no
RGPS,contribuindo de 08/2018 a 10/2018. O Laudo SABI NB 628984506-7 aponta a DID
em 30/04/2008 e a DII em 21/01/2019 em razão da piora dos sintomas.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra a patologia de Doença de
Parkinson, com início dos sintomas em 2008, mas que se trata de doença degenerativa,
cuja progressão ao longo do tempo inviabiliza, atualmente, a atividade laboral. A perita

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 07/10/2020
Pauta: 231



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 241/267

5004419-48.2019.4.02.5002 500000768739 .V7 JESX51465© JES7060

do juízo informa que a DII deu-se em 2013, enquanto a Autarquia fixou em 2019. Os
laudos assistentes apenas atestam a patologia e o tratamento, com quadro estável, não
havendo indícios de incapacidade laboral.

Assim, com a DII fixada em 2013, o segurado não gozava da condição de
segurado, pois deixou de contribuir em agosto de 2008, regressando ao RGPS apenas em
2014, quando já presente a incapacidade para qualquer atividade laborativa. De fato,
conforme o extrato do CNIS, observo que a parte autora verteu contribuições previdenciárias
no período compreendido entre fevereiro/2006 a novembro/2006, julho/2014 e 01/08/2018 a
31/10/2018. Os laudos anexados no evento 1 anexo 9, apontam acompanhamento do autor
pelo SARAH desde 2013, apontando piora gradativa, mas sem apontar a incapacidade
expressamente. O perito do juízo teve acesso a tais laudos e expressamente analisou o teor
dos mesmo tendo apontado a DII em 2013. Deve o laudo pericial prevalecer, noto que apenas
com o agravamento cada vez mais patente da doença é que o autor retomou as contribuições
para o RGPS, não havendo motivos para se afastar a conclusão da perícia do juízo. 

Assim, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram analisadas de
forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o
entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da parte autora para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000768739v7 e do código CRC 95944045.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004419-48.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: PAULO ROBERTO PEREZ RODRIGUEZ (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA D OLIVEIRA RIZO (OAB ES022560)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente
vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826644v2 e do código CRC 688481cb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003309-48.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ONOFRE (AUTOR)
ADVOGADO: ALAN ROVETTA DA SILVA (OAB ES013223)
ADVOGADO: EMILENE ROVETTA DA SILVA (OAB ES013341)
ADVOGADO: JOÃO PAULO COSTALONGA FABRIS (OAB ES027694)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 74) interposto pela parte autora em face
de sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido de restabelecimento do
benefício de auxílio-doença. Alega, em síntese, cerceamento de defesa por não intimação
para contrarrazões aos embargos com efeitos infringentes e que o autor mantém a qualidade
de segurado. Requer a reforma da sentença, bem como a concessão dos benefícios pleiteados
na exordial. Contrarrazões apresentadas (Evento 79).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

No caso em tela, a sentença foi prolatada ao Evento 52 e após Embargos de
Declaração oposto pela Autarquia (Evento 58) houve nova sentença (Evento 61),
modificativa, objeto deste Recurso Inominado.

A propósito, transcrevo a fundamentação da primeira sentença (Evento 52): 
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[...] 
Assim, produzida prova pericial, a médica designada para o ato apurou que a parte autora é
portadora de doença mental, diagnosticada como transtorno mental devido ao uso de
substâncias psicoativas, que a incapacita de forma total e temporária para o exercício de suas
atividades laborativas habituais desde 11/07/2019.

 

Afirmou ainda que a parte autora necessita de ao menos 12 (doze) anos para recuperação.

Pois bem.

Em que pese a DII atestada pela perita judicial, o INSS, em sede de perícia administrativa,
reconheceu a incapacidade temporária da parte autora com DII em 22/03/2017, sendo que o
motivo do indeferimento administrativo fora a falta de período de carência.

 

Sendo assim, há de se fixar a DII em 22/03/2017, conforme já reconhecido pelo INSS.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 31/08/2012 e
09/11/2016, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

A DIB deve ser fixada em 13/04/2017, data da perícia realizada no INSS em que já havia
incapacidade, tendo em vista que a DII é posterior à data do requerimento administrativo.

Ressalto que, "incidenter tantum", em sede de controle difuso de constitucionalidade, reputo
inconstitucional norma específica incluída pela Lei 13.487/17, que acrescentou o § 9º ao
artigo 60 da Lei 8.213/1991 ("Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8, o benefício
cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação,
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento,
observado o disposto no art. 62.").

Entendo que o dispositivo acima cria limitação temporal incompatível com a concessão do
benefício por ordem judicial.

Em primeiro lugar, porquanto a Constituição Federal em seu art. 201, I, assegura a cobertura
dos eventos de doença e invalidez, devendo, portanto, haver manutenção do benefício
enquanto o evento estiver presente.

A cessação do benefício pelo simples decurso do prazo de 120 dias não se coaduna com a
Constituição Federal, porquanto concretiza a cessação de benefício sem aferição do evento
que se pretende proteger.
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Em outras palavras, a Constituição determina que haverá cobertura enquanto houver o evento
– no caso doença/incapacidade – e não enquanto não decorrido determinado prazo.

Ademais, a fixação de prazo pelo artigo 60, § 12º, da Lei 8.213/1991, em relação a benefícios
por incapacidade decorrentes de decisão judicial, viola o Princípio da Separação de Poderes
(CF, 60, § 4º, III), cláusula pétrea.

Por fim devo ressaltar que o Poder Executivo, através da inclusão do dispositivo que ora se
declara inconstitucional simplesmente transferiu o ônus da revisão dos benefícios ao próprio
Poder Judiciário, porquanto não há sequer tempo hábil para que o jurisdicionado tome
conhecimento da concessão do benefício antes que ele seja cessado pelo simples decurso do
prazo, o que fatalmente gera nova demanda judicial sem qualquer necessidade.

Sendo assim, o benefício deverá ser mantido pelo INSS independentemente do pedido de
prorrogação, até a constatação da plena capacidade da parte autora por perícia
administrativa ou reabilitação promovida pelo INSS, nos termos do art. 62; cabendo ao INSS a
convocação do segurado no momento oportuno.

Nessa esteira, deixo de acolher o pleito atinente à aposentadoria por invalidez, porquanto
ausente um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de
caráter permanente.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em
13/04/2017 e com DIP na presente, devendo ser mantido, independentemente de requerimento
de prorrogação, até a constatação de sua plena capacidade laborativa em perícia realizada
em sede administrativa após o transcurso do prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da
data da perícia médica, realizada em 19/11/2019, ou até a conclusão de programa de
reabilitação;

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, a Autarquia opôs Embargo de
Declaração (Evento 58), sustentando que a sentença foi omissa em analisar a causa de
reconhecimento dessa incapacidade temporária em 22/03/2017, pois esta foi em razão  de
pseudo-artrose após fusão ou artrodese, com previsão de recuperação em 11/07/2017.
Contudo, a incapacidade atestada na perícia judicial desde 11/07/2019 tem causa diversa, a
saber, doença mental, diagnosticada como transtorno mental devido ao uso de substâncias
psicoativas. Ainda, a incapacidade atestada é em data posterior ao ajuizamento.

O Magistrado reconheceu os embargos e deu provimento, alterando
substancialmente a sentença prolatada, conforme a transcrição abaixo (Evento 61):
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[...]

Evento 58, EMBDECL1 – In casu, os embargos de declaração comportam provimento, haja
vista a existência de contradição em relação à concessão do benefício de auxílio-doença em
razão de diferentes doenças.

De fato, o INSS reconheceu administrativamente uma incapacidade temporária com o início
em 22/03/2017, decorrente de uma patologia diferente da que fora constatada em perícia
judicial com DII em 11/07/2019.

Assim sendo, as doenças devem ser analisadas de forma separada, com base nas datas de
início de incapacidade fixadas.

Dessa forma, conheço dos presentes embargos declaratórios para, no mérito, dar-lhes
provimento.

Diante do exposto, a fim de sanar o vício apontado, a referida parte da Sentença passará a
constar com a redação abaixo, mantendo-se, contudo, os demais termos:

[...]

O INSS atestou a incapacidade temporária da parte autora com DII em 22/03/2017 e DCB em
13/07/2017, decorrente de pseudo-artrose após fusão ou artrodese, sendo que o motivo do
indeferimento administrativo fora a falta de período de carência.

Assim, cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do
benefício pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de
carência exigido em lei na DII.

Do extrato do CNIS tem-se que a parte autora gozou auxílio-doença entre 31/08/2012 e
09/11/2016, o que demonstra o preenchimento dos requisitos.

A DIB deve ser fixada em 13/04/2017, data da perícia realizada no INSS em que já havia
incapacidade, tendo em vista que a DII é posterior à data do requerimento administrativo.

Com base nessas premissas, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
benefício previdenciário de auxílio-doença desde 13/04/2017 até 13/07/2017.

No que tange à incapacidade atestada pela perícia judicial, qual seja transtorno mental
devido ao uso de substâncias psicoativas, que a incapacita de forma total e temporária para o
exercício de suas atividades laborativas habituais desde 11/07/2019, passo a analisar os
requisitos.

Do extrato do CNIS observo que a parte autora gozou de auxílio-doença até 09/11/2016, sendo
que fora reconhecido nesta Sentença novo benefício de auxílio-doença até 13/07/2017.
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O comando legal disposto no inciso II do artigo 15 da Lei 8.213/91 determina que mantém a
qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 (doze) meses após a
cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração,
ressalvados os casos passíveis de prorrogação previstos nos §§ 1º. e 2º. do referido artigo.

Assim, é possível concluir que a parte requerente não mais detinha a qualidade de segurado
da Previdência Social na ocasião em que fora constada o início da sua incapacidade para o
trabalho na perícia judicial (11/07/2019).

Com isso, a parte autora somente faz jus ao recebimento do benefício de auxílio doença no
período de 13/04/2017 até 13/07/2017.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

a) Conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB
13/04/2017, devendo ser mantido até 13/07/2017 (DCB);

[...]

A Parte Autora, inconformada com a decisão prolatada em resposta aos
embargos com efeitos infringentes, aduz que o juízo prolator, sem intimar para contrarrazões
aos embargos, alterou a sentença para determinar a concessão do auxílio-doença apenas entre
13/04/2017 e 13/07/2017, ao passo que a decisão anterior não limitava o prazo final para o
pagamento do benefício, indo de encontro ao disposto no §2º, do art. 1.023 do CPC, assim
como ao art.5º, LV, da CF, atentando contra os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, requer seja declarada nula a sentença e retorno dos autos à origem.

O pedido dos Embargos de Declaração possui natureza de sanear obscuridade,
remover contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material (art. 1022, NCPC), não
podendo ser opostos com objetivo puro e simples de rever decisões judiciais. Não obstante, a
matéria é passível de reanálise em sede recursal, inclusive as alegações dos Embargos de
Declaração, não importando em prejuízo ao autor, razão pelo qual afasto a nulidade
pleiteada e sigo para análise de mérito. Não há razão para o decreto de nulidade da
sentença do evento 61, pois a matéria pode ser revista em sede de Recurso Inominado, se for
o caso de acolhimento da tese autoral. 

Quanto ao mérito, sustenta que qualidade de segurado se manteve, contando
com 24 meses de período de graça, prorrogável por mais 12 meses por manter-se
desempregado, tendo como prazo final a data de 13/07/2019, data posterior à internação
compulsória por doença psíquica causada pelo álcool, e fixada como DII pela perícia médica
judicial. Ainda, referida patologia foi motivo de concessão de benefício em outubro/2012,
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demonstrando que a incapacidade é anterior à data fixada pela perícia, restando caracterizada
a presunção de continuidade do estado incapacitante. Ante ao exposto, requer a concessão do
benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (13/07/2017), bem
como manter o seu pagamento até ulterior reavaliação pericial pelo INSS.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (cortador/acabador,
40 anos, ensino fundamental incompleto), a perícia judicial, realizado por médico especialista
em medicina do trabalho, em 19/11/2019 (Evento 44 – LAUDO1), indica sua incapacidade
total e temporária. A saber, a perita confirmou a patologia de Transtornos mentais e
comportamentais devidos ao uso de álcool - F10.9 (quesito 2), apresentando incapacidade
total e temporária (quesito 7), fixando a DII em 11/07/2019 (quesito 9), sendo possível sua
recuperação em 12 (doze) meses (quesito 16).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, consta no Evento 1:

(EXMMED9) TC do tornozelo direito, de 16/03/2015; laudo médico psiquiatra de 11/10/2016,
atestando o transtorno mental e comportamental pelo uso de alcoólicos, sem adesão ao
tratamento, sem condição mental de trabalhar/retornar ao trabalho com o quadro mental
atual; laudos ortopédicos pós-operatórios, de 04 a 07/2017;

(CARTA10) Comunicação de decisão do INSS indeferindo o requerimento de auxílio-doença,
efetuado em 06/03/2017, por ausência de período de carência;

(LAUDO11) Laudo SABI, exame realizado em 13/04/2017, reconhecendo a incapacidade
temporária, com DII em 22/03/2017 e DCB em 13/07/2017, devido a pseudo-artrose após
fusão ou artrodese.

Ao Evento 07 (OUT1) o autor anexou extrato CNIS e Laudo SABI. O CNIS
demonstra que o autor que o autor gozou de benefício previdenciário nos períodos de
31/08/2012 a 09/11/2016 (NB 553158508-6).

O laudo SABI correspondente, exame de 26/10/2012, atesta a incapacidade
temporária decorrente de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool,
tendo sido considerado apto em novo exame realizado em 30/04/2013. Em 12/07/2013 foi
avaliado e considerado inapto ao labor em decorrência de acidente sofrido em queda de
andaime que provocou lesões no olho e perna esquerda. No exame realizado em 17/01/2014,
o perito apontou quadro psiquiátrico estabilizado, porém com novo trauma em antebraço com
possível tratamento cirúrgico, considerando-o ainda incapacitado. Em março o benefício foi
mantido devido a quadro psiquiátrico sem melhora com tratamento. Em agosto do mesmo ano
o perito identificou que a doença psiquiátrica estava compensada, mas manteve a benefício
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devido ao uso de gesso por lesão na mão direita. Já em novembro de 2014, o benefício foi
mantido, pois o segurado estava internado em clínica psiquiátrica. Até que, no exame
realizado em 09/11/2016, foi considerado apto, com quadro clínico estabilizado, sem
qualquer evidência de agravamento. Por fim, exame realizado em 13/04/2017 constatou a
incapacidade temporária em razão de patologia ortopédica.

Tem-se que o último requerimento foi relativo à patologia diversa da que
foi considerada pela douta perita do juízo. Contudo, entendeu o Magistrado que o autor faz
jus ao benefício pleiteado à época, vez que a incapacidade foi reconhecida pela autarquia
devido à causa ortopédica, indeferida incorretamente por ausência de período de carência, em
virtude do período de graça de 12 meses a que possuía direito após cessado o benefício de
novembro/2016. Assim, concedeu o benefício de auxílio-doença de 13/04/2017 a 13/07/2017.
Neste sentido, entendo correta a decisão prolatada.

Em relação ao quadro incapacitante temporário apontado pela perita do
juízo, foi fixada a DII em 11/07/2019. O autor aduz que o quadro remonta ao período do
benefício concedido de 2012 a 2016, alegando continuidade do estado incapacitante.
Entretanto, o histórico demonstra que o quadro é cíclico, apresentando incapacidade em
determinados períodos e estabilização em outros, o que configura espaços temporários,
afastando a tese de presunção de continuidade do estado incapacitante. Corrobora com este
entendimento o laudo pericial que fixou prazo de 12 meses para recuperação. Isto posto,
não é possível atrelar a patologia que acomete a parte autora ao benefício concedido de
abril a julho de 2017. Assim, fixada a DII em julho de 2019 para o atual quadro
incapacitante, cumpre analisar a manutenção da qualidade de segurado.

O art. 15 da Lei 8.213/91 estabelece o “período de graça”. O inciso II confere
12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade
remunerada, e o §2º acresce 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada
essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência
Social. Contudo, a Súmula nº27 da TNU estabelece que a ausência de registro em órgão do
Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios
admitidos em Direito, entretanto, a prorrogação do período de graça somente se aplica às
hipóteses de desemprego involuntário (PEDILEF 200972550043947, REL. JUÍZA
FEDERAL VANESSA VIEIRA DE MELLO, TNU, DOU 06/07/2012).

Isto posto, incontroverso é o período de graça de 12 meses após a cessação do
benefício em 13/07/2017. Após este período, a lei e a jurisprudência entende ser possível o
acréscimo de 12 meses para os segurados comprovadamente desempregados, de forma
involuntária. As últimas contribuições vertidas foram 01/07/2011 a 31/10/2011 como
“Contribuinte Individual”, tendo trabalhado como “empregado” pela última vez em 2007.
Não há distinção quanto às contribuições vertidas como empregado ou contribuinte
individual, contudo, demonstra que o autor não possui vínculo empregatício desde 2007,
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atuando como autônomo na função de cortador de pedras, conforme informações dadas
pelo próprio (Evento7 – OUT1 – fls. 40). O fato de não haver registro de contribuições
posteriores à cessação do benefício não implica em comprovação de desemprego
involuntário. Não consta nos autos comprovação de desemprego involuntário após a DCB de
13/07/2017. Assim, entendo que o autor faz jus ao período de apenas 12 meses de graça,
perdendo a qualidade de segurado em setembro de 2018. Portanto, quando da fixação da
DII pela douta perita (julho/2019), o autor não possuía qualidade de segurado. 

 

Assim, entendo que a sentença prolatada após o acolhimento dos Embargos de
Declaração deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95),
tendo em vista que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o
julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso da parte autora para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da
gratuidade de justiça deferida.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000787090v4 e do código CRC 9eb886c2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003309-48.2018.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ONOFRE (AUTOR)
ADVOGADO: ALAN ROVETTA DA SILVA (OAB ES013223)
ADVOGADO: EMILENE ROVETTA DA SILVA (OAB ES013341)
ADVOGADO: JOÃO PAULO COSTALONGA FABRIS (OAB ES027694)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente
vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826646v2 e do código CRC 3ea9a401. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5030671-91.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JORGE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARILIA SCHMITZ (OAB ES018088)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face de
sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Alega, em síntese, que acumula mais de
13 anos de contribuição, sem que houvesse perda da qualidade de segurado, pelo que faria jus
à extensão da qualidade de segurado por mais 12 meses. Requer a concessão do benefício por
incapacidade, e, subsidiariamente, a anulação da sentença, para realização de prova médica
judicial. Contrarrazões apresentadas (evento 18).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. No caso dos autos, a existência de incapacidade é fato incontroverso nos
autos, tendo sido reconhecida administrativamente pelo INSS. O SABI presente no evento 5,
OUT3, indica que o autor, feirante, encontra-se total e temporariamente incapaz para exercer
atividades laborativas, em razão de estar em recuperação após prostatectomia radical, feita em
20/02/2019. O tempo para recuperação foi estimado em 04 meses, com fim indicado em
18/06/2019.
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5. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido autoral, afirmando que ele
não possuiria qualidade de segurado, com a seguinte fundamentação:

Após a cessação das contribuições, conta-se o prazo de 12 meses para manutenção da
qualidade de segurado. A perda da qualidade de segurado ocorre no dia 16 do segundo mês
seguinte ao do término do prazo (art. 15, § 4º, Lei nº 8.213/91; art. 14 do Decreto nº
3.048/99). O autor manteve a qualidade de segurado até 15/9/2018.

O autor alegou que a  manutenção da qualidade de segurado teria sido prorrogada por mais
12 meses, porque ele recolheu mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que
acarretasse a perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1º, da Lei nº 8.213/91).

O CNIS comprova que o autor, durante toda a sua vida, recolheu mais do que 120
contribuições mensais (evento 2). Ocorre que não basta reunir esse número total de
contribuições. O § 1º do art. 15 da Lei nº 8.213/91 dispõe que o segurado precisa ter pago
mais de 120 contribuições mensais “sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de
segurado”. Para operar a prorrogação do período de graça, as 120 contribuições não
precisam ser ininterruptas, mas a eventual interrupção não pode ser suficiente para operar a
perda da qualidade de segurado.

Após 11/2006, o autor ficou mais de 12 meses sem contribuir. Perdeu a qualidade de segurado
em 16/1/2008. Voltou a contribuir a partir de 09/2008. Entre 09/2008 e 05/2017, não foram
completadas não houve interrupção que acarretasse a perda da qualidade de segurado, mas o
número de contribuições foi inferior a 120. Portanto, não se operou a prorrogação do período
de graça.

6. A princípio, ressalta-se que não há necessidade de que o recolhimento de 120
contribuições sem a perda da qualidade de segurado, para fins de prorrogação do período de
graça, seja no período imediatamente anterior à data de início da incapacidade. Significa
dizer: se o autor, ao longo de seu histórico de trabalho, recolheu mais de 120 contribuições,
mantendo sua qualidade de segurado, a benesse da extensão poderá lhe ser aplicada a
qualquer momento. 

7. Isto dito, conforme afirmado pelo autor, tem-se que ele recolheu
contribuições, sem que houvesse a perda da qualidade de segurado, durante os seguintes
períodos (evento 5 OUT2):

- 01/08/1974 a 30/04/1976 (24 contribuições);

- 01/09/1976 (1 contribuição);

- 01/09/1977 a 31/12/1983 (81 contribuições);

- 10/10/1984 a 15/09/1985 (12 contribuições);

- 01/11/1985 a 05/1987 (28 contribuições);
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- 13/05/1987 a 11/09/1991 (47 contribuições);

Total: 193 contribuições

8. Insta pontuar que, mesmo se desconsiderado o último vínculo acima, que
consta como pendente no sistema do INSS, o autor ainda assim possuiria mais de 120
contribuições sem que ocorresse a perda da qualidade de segurado.

9. Dessa forma, sendo certo que a última contribuição do autor foi recolhida em
31/05/2017, ele manteve a qualidade de segurado até 15/07/2019 (24 meses, contando com a
extensão do período de graça). Ou seja, na data de início da incapacidade, em 18/02/2019, ele
possuía qualidade de segurado, pelo que a improcedência não deve ser mantida.

10. Assim, entendo que o autor faz jus ao benefício auxílio-doença, desde a data
do requerimento administrativo (13/03/2019). Considerando que o período de recuperação
previsto pelo perito do INSS já escorreu (120 dias, contados a partir de 18/02/2019), para
viabilizar o pedido de prorrogação do autor, em meio à pandemia do COVID-19, fixo a DCB
em 120 dias a contar da intimação do presente julgado. Deverá a parte autora, em caso de
persistência de seu estado incapacitante na DCB, formular pedido de prorrogação de
benefício, nos termos do artigo 60, § 9º, Lei 8.213.

11. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE
AUTORA, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para condenar o INSS
a implementar o benefício auxílio-doença, desde 13/03/2019. Fixo a DCB em 120 dias a
contar da publicação do presente julgado. Ainda, ressalto que é responsabilidade da
parte autora formular pedido de prorrogação em caso de persistência de sua
incapacidade. Após o trânsito em julgado, deverá o INSS pagar os atrasados devidos,
compensadas as parcelas já pagas, com a aplicação de juros de mora desde a citação, em
consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97, com redação alterada pela
Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme
índice estabelecido pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.  Sem condenação em custas e
nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do FONAJEF.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000759093v3 e do código CRC 01951958.
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RECURSO CÍVEL Nº 5030671-91.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: JORGE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARILIA SCHMITZ (OAB ES018088)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DA PARTE AUTORA, E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para condenar o INSS a implementar o benefício auxílio-doença, desde
13/03/2019. Fixo a DCB em 120 dias a contar da publicação do presente julgado. Ainda,
ressalto que é responsabilidade da parte autora formular pedido de prorrogação em caso de
persistência de sua incapacidade. Após o trânsito em julgado, deverá o INSS pagar os
atrasados devidos, compensadas as parcelas já pagas, com a aplicação de juros de mora desde
a citação, em consonância com os índices previstos no artigo 1º-F da 9.494/97, com redação
alterada pela Lei 11.960/09, bem como correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índice estabelecido pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sem
condenação em custas e nem em honorários advocatícios, nos termos do Enunciado nº 99 do
FONAJEF, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826684v2 e do código CRC dbff0660. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017057-19.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LEDIMARA NUNES LYRIO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o
benefício auxílio-doença entre 02/04/2019 e 01/05/2019. Alega, em síntese, que permanece
seu estado incapacitante, conforme laudos particulares e SABI, pelo que faria jus ao benefício
auxílio-doença, bem como sua conversão em aposentadoria por invalidez. Contrarrazões
apresentadas (evento 74).

VOTO

2. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios
previdenciários do Regime Geral de Previdência Social devido aos segurados que ficam
incapacitados para o trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do
outro. No caso, além da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o
segurado da Previdência Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício
de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no
auxílio doença - incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por
invalidez - incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividades laborativas.

3. Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação.

4. Constatado o quadro patológico da autora (contadora, atualmente com 54
anos), a perícia (evento 42) concluiu que a autora é portadora de desvio de septo, não
possuindo incapacidade para atividades laborativas, nos seguintes termos:

“Autora submetida a procedimento de septoplastia devido a desvio, sem complicações no intra
ou pós operatório.Não há elementos que demonstrem incapacidade de qualquer natureza,
tratando-se de procedimento amplamente corriqueiro na prática médica como objetivo de
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melhorar o fluxo de ar, através das vias áreas superiores dos indivíduos. No momento não se
verifica a existência de qualquer patologia.”

5. Assim, não há motivos para afastamento da perícia, pois a doenças destacada
no laudo particular pôde ser aferida pelo profissional nomeado nos autos. Desta forma, reputo
descabida a realização de nova perícia, uma vez que o perito do Juízo é capacitado para aferir
a incapacidade/aptidão da parte autora através de exame clínico, análise de exames e
atestados médicos apresentados durante a perícia médica.

6. Ainda, muito embora os documentos apresentados pela recorrente apontem a
necessidade de afastamento da autora de suas atividades laborativas, tais elementos de prova
não são suficientes para desconstituir a conclusão a que chegou o perito do juízo quanto à
capacidade laborativa da recorrente, eis que o perito esclareceu e fundamentou sua conclusão
após a análise dos laudos anexados. Nesse sentido, observa-se que ele foi claro ao determinar
que a cirurgia a que se submeteu a recorrente foi suficiente para corrigir o problema, não
havendo qualquer complicação decorrente da mesma.

7. Ademais, diferentemente do que alega a autora, a conclusão pericial está de
acordo com aquela a que chegou o médico do INSS, no sentido de que a autora somente
necessitava de receber o benefício para recuperação pós-operatória, estando, à época,
temporariamente incapaz (evento 6 OUT2, fl. 27). Assim, reconhecido pelo perito do juízo
que, atualmente, a autora já se encontra recuperada da cirurgia, não existem elementos
capazes de comprovar que a incapacidade permanece.

8. Por fim, não havendo contradição na perícia e, estando a matéria
suficientemente esclarecida não há razão para designação de novo exame pericial. Destarte, o
inconformismo da parte com o resultado da perícia não é causa para anulação do feito ou
mesmo para a designação de novo exame.

9. Assim, para concessão de benefício por incapacidade é imprescindível a
comprovação da incapacidade parcial/total, temporária ou definitiva para as atividades
habituais, o que não foi comprovado no caso dos autos.

10. Dessa forma, entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus
próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), tendo em vista que as provas foram
analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a
lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal.

11. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER O RECURSO DA PARTE
AUTORA, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente
vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em
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10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, mantidas as
condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos §3º do art. 98 do CPC
(13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida.

 

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento
do código verificador 500000776799v2 e do código CRC b51c4c0c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VIVIANY DE PAULA ARRUDA 
Data e Hora: 7/10/2020, às 17:35:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5017057-19.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: LEDIMARA NUNES LYRIO (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
O RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade
ficará suspensa, mantidas as condições de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos
termos §3º do art. 98 do CPC (13.105/2015), em razão da gratuidade de justiça deferida, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826692v2 e do código CRC f63184e5. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006488-53.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLEIDMAR DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO (OAB ES015707)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Evento 58) interposto pelo INSS em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de restabelecimento do
benefício de auxílio-doença até realização da reabilitação profissional. Requer a
improcedência dos pedidos autorais; anulação da sentença e designação de nova perícia; que
seja determinada o início do processo de reabilitação por meio de perícia de elegibilidade;
aumentar o prazo para cumprir a tutela para 45 dias úteis; revogar as multas processuais
previamente cominadas ou sua redução.. Requer a reforma da sentença, decretando a
improcedência “in totum” dos pedidos consignados na Petição Inicial. Contrarrazões
apresentadas (Evento 30).

VOTO

O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios previdenciários
do Regime Geral de Previdência Social devidos aos segurados que ficam incapacitados para o
trabalho, sendo que o tipo de incapacidade diferencia um benefício do outro. No caso, além
da qualidade de segurado são dois os requisitos exigidos para que o segurado da Previdência
Social tenha direito ao benefício de auxílio doença ou ao benefício de aposentadoria por
invalidez, quais sejam: a carência e a incapacidade para o trabalho; no auxílio doença -
incapacidade provisória e por mais de quinze dias e na aposentadoria por invalidez -
incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de atividades
laborativas. 

Ressalto, ainda, que os segurados beneficiários do auxílio-doença ou da
aposentadoria por invalidez são obrigados a comparecer em postos do INSS para a realização
de perícias periódicas de reavaliação da situação clínica, sendo possível o cancelamento ou
cessação do benefício se houver recuperação. 

A propósito, transcrevo a fundamentação da sentença atacada (Evento 21): 
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[...] 
No tocante ao requisito da incapacidade, submetida a controvérsia à perícia judicial, a expert
constatou, e expressamente firmou em seu parecer técnico, que a parte autora é portadora de
sequela de fratura de tornozelo esquerdo, apresentando incapacidade parcial e definitiva
desde 10/05/2018.

Pois bem.

Comprovada a incapacidade laborativa da parte autora e tendo sido fixada sua data de início,
cumpre analisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão do benefício
pleiteado, quais sejam a qualidade de segurado e o cumprimento do período de carência
exigido em lei na DII.

Cabe mencionar que restou incontroverso o preenchimento dos requisitos de qualidade de
segurado e de período de carência legal, visto que o INSS reconheceu administrativamente a
mesma DII fixada pela perita e, inclusive, concedeu o benefício de auxílio-doença no período
08/07/2018 a 04/12/2018.

Com efeito, merece acolhimento a pretensão autoral quanto ao restabelecimento do benefício
previdenciário de auxílio-doença n.º 6238569690 desde a cessação indevida (04/12/2018).

Analisando as condições pessoais da parte autora, em especial sua idade, atualmente com 44
anos de idade, sendo possível ter vida laboral ativa e readaptar-se a novas atividades, desde
que compatíveis com sua atual capacidade. Com isso, concluo que a reabilitação para outros
trabalhos não pode ser descartada nesse momento.

Além disso, o INSS deverá manter o benefício ativo até que seja finalizado o processo de
reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da lei 8.213/91.

Ressalto que a negativa injustificada da participação no processo de reabilitação permite a
cessação do benefício por parte do INSS.

Nessa esteira, deixo de acolher o pedido de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente
um dos requisitos indispensáveis para tanto, qual seja, a incapacidade laboral de caráter total.

Dispositivo

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, condenando o INSS a:

1. Restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença à parte autora (NB
6238569690), desde a cessação indevida, com DIP na presente, mantendo-o ativo até a
realização da reabilitação profissional da parte autora (ou em caso de recusa
injustificada na participação do programa oferecido pelo INSS);

[...]
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Considerando a natureza alimentar do benefício ora deferido, bem como a manifesta
hipossuficiência do demandante, cujo direito à subsistência é consequência inafastável do
direito fundamental à vida, insculpido no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
impõe-se o DEFERIMENTO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, com fundamento
no art. 4º da Lei nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa de 500 reais por dia de atraso.

Havendo cessação sem a realização de perícia médica pelo INSS, incidirá multa diária no
importe de 500 reais a partir da cessação até o restabelecimento.

[...] 

Inconformado com a sentença prolatada, a Autarquia alega que a perita, Drª
Isabella Lucio Louzada produz laudos extremamente lacônicos e conteúdo repetitivo, em
97,75% das vezes em prejuízo ao INSS, sendo seus exames quase sempre sem descrição de
situação grave mas a conclusão quase sempre é de incapacidade total e definitiva. Assim,
requer a realização de nova perícia, com profissional diverso.

Quanto à alegação recursal de que as perícias médicas elaboradas pela Dra.
Isabella Lúcio Louzada não possuem credibilidade, tal alegação deve ser apurada em via
própria. Se o INSS entende que há parcialidade ou nulidade nos laudos emitidos deve
comprovar a alegação, se utilizando da via adequada. Não há nos autos impugnação à
nomeação da perita, sendo certo que o INSS poderia ter ofertado sua irresignação no primeiro
grau.

Ademais, os médicos experts nomeados são assistentes do juízo. Sua função é
auxiliar que a prestação jurisdicional oferecida seja a melhor possível para o jurisdicionado.
Assim sendo, volto a salientar que o juiz não encontra-se adstrito ao parecer médico
confeccionado, podendo formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se
infere da inteligência do art. 479 do novo CPC. Logo, a perícia médica, como suporte de
convicção do magistrado será levada em consideração em conjunto com todo o elemento
probatório anexado nos autos, bem como levando em consideração as particularidades de
cada caso concreto.

Sendo assim, a perícia médica deverá ser desconstituída quando verificada
omissões ou contradições latentes aos quais impossibilita o magistrado de julgar o caso em
comento; ou ainda quando exista a necessidade da realização de perícia com especialista em
determinada área médica. Neste sentido, a mera alegação sustentada não afasta a perícia
médica realizada, devendo ser observado o conjunto probatório como um todo, que se fará a
seguir.

Pois bem. Constatado o quadro patológico da parte autora (cozinheira, 44
anos), a perícia judicial, realizada por médico especialista em medicina do trabalho, em
11/02/2020 (Evento 12 – LAUDO1), indica sua incapacidade parcial e definitiva. A saber, a
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perita atestou dor crônica em decorrência de fratura no tornozelo (quesitos 1 e 2), constatando
a incapacidade parcial e definitiva (quesito 7), desde 10/05/2018 (quesito 8), mas indica a
possibilidade de reabilitação para função diversa, como bibliotecária (quesito 12).

Sabe-se que o Juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo
formar sua convicção com outros elementos de prova, consoante se infere da inteligência do
art. 479 do novo CPC.

Em detida análise aos documentos acostados pelo autor, tem-se no Evento
1(OUT3) laudo médico, especialista em ortopedia, de 02/05/2019, atestando que a autora
sofreu fratura no tornozelo esquerdo e está em tratamento fisioterápico.

Ao Evento 8 (OUT2) o INSS anexou dossiê médico. Conta auxílio-doença (NB
623856969-0), exame realizado em 24/07/2018, reconhecendo a incapacidade laborativa, com
DII em 10/05/2018, em virtude de período de recuperação de “pós-operatório de fratura
bimaleolar à e.”, com cessação prevista para 30/09/2018. Em 04/10/2018 a segurada passou
por nova perícia, sendo verificada “limitação de mobilidade ainda com restrição de força de
pé e. uso de orteses. Hoje inapta”. Em 13/05/2019 (NB 627833663-8) realizou nova perícia,
no qual o perito atestou que a autora “vem apresentando agravamento com dor edema local,
estando em tratamento fisioterápico, sem condições de exercer suas atividades
temporariamente”, fixando a DII em 02/05/2019. No extrato de dossiê previdenciário
(OUT3), verifica-se a concessão do benefício NB 623856969-0 de 08/07/2018 a 04/12/2018,
e o indeferimento do benefício NB 627833663-8 em 06/05/2019, sob alegação de não
reconhecimento do direito ao benefício por não haver as contribuições necessárias para fins
de carência.

Com base nos laudos acostados – perícia médica administrativa, perícia médica
judicial e laudo particular – o  Magistrado entendeu pelo restabelecimento do benefício desde
a indevida cessação em 04/12/2018. Como se depreende, a autora não recuperou sua
capacidade laborativa, ainda sintomática pela mesma lesão em razão da qual foi reconhecida
sua incapacidade. Isto posto, entendo correta a decisão prolatada, restabelecendo o auxílio-
doença NB 623856969-0 desde a DCB.

Contudo, a retro sentença impôs a reabilitação profissional, mantendo o
benefício ativo até que o processo seja finalizado. Quanto à possibilidade de reabilitação, a
análise da viabilidade inicial de tal prestação de serviço depende de uma série de fatores a
serem apurados pela autarquia, através de competente perícia de elegibilidade. Assim, não é
possível sequer, de antemão, afirmar que o segurado preencherá as condições para ser
submetido ao processo de reabilitação. Essa é a base da jurisprudência firmada no âmbito da
TNU – tema 177:
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1. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, NÃO
SENDO O CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 47 DA TNU, A DECISÃO JUDICIAL
PODERÁ DETERMINAR O ENCAMINHAMENTO DO SEGURADO PARA ANÁLISE
ADMINISTRATIVA DE ELEGIBILIDADE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, SENDO
INVIÁVEL A CONDENAÇÃO PRÉVIA À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ CONDICIONADA AO INSUCESSO DA REABILITAÇÃO; 2. A ANÁLISE
ADMINISTRATIVA DA ELEGIBILIDADE À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DEVERÁ
ADOTAR COMO PREMISSA A CONCLUSÃO DA DECISÃO JUDICIAL SOBRE A
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, RESSALVADA A
POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS APÓS A SENTENÇA.

Isto posto, mantenho a concessão do benefício de auxílio-doença a partir da
indevida cessação em 04/12/2018, mantendo-o ativo até a realização de competente
perícia de elegibilidade para fins de reabilitação. Na hipótese de não se configurar
presentes as condições de elegibilidade para o processo de reabilitação, o INSS poderá
determinar a submissão do segurado a nova perícia médica no intuito de aferir eventual
recuperação de sua capacidade laborativa para a atividade que lhe é habitual, devendo
observar as conclusões do laudo pericial realizado nesse processo, demonstrando
expressamente a alteração havida no quadro de saúde do autor ou converter o benefício
em aposentadoria por invalidez, se for o caso.

Por fim, o INSS argumenta que a Lei Previdenciária nº 8.213/91 estabelece em
seu artigo 41-A, § 5º o prazo de 45 dias para o cumprimento de obrigação de pagar e a Lei nº
10.259/01, 60 (SESSENTA) dias conforme seu art. 17. Contudo, o prazo estabelecido na
sentença prolatada foi de 30 (TRINTA) dias, tornando indevida a fixação e a aplicação de
multa por descumprimento desse prazo. Além disso, o valor diário adotado pelo magistrado
(QUINHENTOS REAIS POR DIA) ultrapassa os ditames da
razoabilidade/proporcionalidade. Assim, requer aumento do prazo para cumprir a tutela para
45 (quarenta e cinco) dias e a revogação das multas, subsidiariamente, seja determinada a
redução de seus valores para R$50,00 (cinquenta reais) ou R$ 100,00 (cem reais), fixando o
limite máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em relação à multa fixada em sentença, chamo atenção que, enquanto integrante
desta Turma Recursal, é de se notar a observância/respeito às ordens judiciais pela Autarquia
Previdenciária, o que sempre foi a regra e somente em raras ocasiões é que foi necessária a
reiteração de determinada ordem, até mesmo em razão da sobrecarga enfrentada pelo setor de
cumprimento de ordens judiciais – APSDJ. Portanto, trata-se de conduta esperada e praxe
aceitável o tratamento dado pelo INSS às ordens emanadas do Judiciário, pelo que poderia até
mesmo ser desnecessária a antecipação das astreintes, para o caso de descumprimento.

Assim, entendo que seria desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado
(R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem reais) por dia em caso de
comprovação de desobediência futura.
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Por outro lado, não entendo razoável a fixação de limite máximo; fixado valor
razoável das astreintes, cabe somente ao INSS cumprir a decisão dentro do prazo
estabelecido, para que o montante final não seja demasiado elevado.

No que toca o prazo fixado pelo juízo, de fato, não se mostra razoável sua
fixação em dias corridos, devendo o mesmo ser fixado em dias úteis. Nesse sentido, inclusive,
foi editada o Enunciado n. 66 das Turmas Recursais do Espírito Santo, com a seguinte
redação:

O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser
contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a
sistemática de intimação do sistema processual utilizado. Aprovado na Sessão Conjunta das
Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

Deste modo, fica estabelecido o prazo de 30 (TRINTA) dias úteis para
implantação do benefício, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso.

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso do INSS para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO em: a) manter o benefício previdenciário de auxílio-
doença ativo até a realização de competente perícia de elegibilidade ao programa de
reabilitação profissional; b) prazo de 30 dias úteis para implantação do benefício; e c) redução
da pena de multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Sem condenação em custas
processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n. 9.099/95.
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RECURSO CÍVEL Nº 5006488-53.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLEIDMAR DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO (OAB ES015707)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO em: a) manter o
benefício previdenciário de auxílio-doença ativo até a realização de competente perícia de
elegibilidade ao programa de reabilitação profissional; b) prazo de 30 dias úteis para
implantação do benefício; e c) redução da pena de multa para R$ 100,00 (cem reais) por dia
de atraso. Sem condenação em custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996) e sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, de acordo com o art. 55, da Lei n.
9.099/95, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 07 de outubro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por VIVIANY DE PAULA ARRUDA, Relatora do Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826714v2 e do código CRC fadec820. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000091-09.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ZIONE ROCHA GALVAO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE TRABALHO REMUNERADO POSTERIOR À APOSENTADORIA.
NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ATUARIAL E CORRELAÇÃO ENTRE A FONTE
DE CUSTEIO E OS BENEFÍCIOS DEVIDOS. TEMA Nº 1065 DO STF. RECURSO DA
PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cuido de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou
improcedente os pedidos de condenar a União Federal à restituição das contribuições
previdenciárias pagas após a concessão de sua aposentadoria. Por oportuno, transcrevo trecho
sub judice da sentença, in litteris:

"No mérito, registro que as contribuições previdenciárias somente podem ser
restituídas quando restar comprovado que o pagamento ou recolhimento foi indevido.
Entretanto, não é o que se configura no caso concreto. Isso porque o exercício do
trabalho remunerado, mesmo após a concessão do benefício de aposentadoria,
configura hipótese de incidência da contribuição previdenciária.

O aposentado que estiver exercendo ou voltar a exercer atividade abrangida pelo
Regime de Previdência Social é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando obrigado a recolher as contribuições devidas, para fins de custeio da
Seguridade Social, em decorrência do princípio da solidariedade que rege o sistema
previdenciário (...)"

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega: (i) que é titular de benefício previdenciário de
aposentadoria, mas que, após a concessão do benefício permaneceu exercendo atividades
laborativas, vertendo as respectivas contribuições previdenciárias. Entretanto, não existem
benefícios que justifiquem a cobrança de contribuição incidente sobre a remuneração obtida
nas atividades laborais desempenhadas pelos segurados que voltam a trabalhar.

3.  Contrarrazões da União Federal (evento n. 31), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.
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VOTO

5. Pois bem. Cumpre-se ressaltar que o aposentado que volta a exercer atividade laborativa é,
na realidade, um trabalhador e, portanto, em razão do exercício dessa nova atividade é devida
a respectiva contribuição previdenciária. Ademais, a Previdência Social funda-se no princípio
da solidariedade, reclamando, em razão dessa especificidade, que todos aqueles que fazem
parte do sistema sejam convocados a contribuir.

6. Neste sentido, urge trazer à colação o disposto no parágrafo 4º do artigo 12 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, na redação dada pelo artigo 2º da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995,
in verbis:

Art. 12. (...) 
§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que estiver
exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata
esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social.

7. Extrai-se do texto legislativo que o aposentado que retoma a atividade laboral, com vínculo
empregatício, amolda-se à figura jurídica do chamado segurado obrigatório, não havendo de
se cogitar em qualquer ilegitimidade pelo fato de o autor(a) ter sido compelido(a) a recolher a
espécie tributária em comento.

8. Observe-se, também, que o inciso II do artigo 195 da Carta Fundamental de 1988 é claro
em afirmar que os trabalhadores serão responsáveis pelo custeio da seguridade social, daí
porque o aposentado que retorna à atividade, poderá ser, por lei, compelido a contribuir para a
previdência social, cuja arrecadação destina-se à manutenção dos planos de seguridade
traçados em lei ordinária.

9. Outrossim, impende salientar que a contribuição previdenciária é uma espécie tributária
destituída de cunho retributivo ou contra prestacional, por conta dos postulados que lhes são
afetos, motivo pelo qual é constitucional o §4º do artigo 12 da Lei nº 8.212/91. Portanto,
inexiste qualquer impeditivo de ordem legal no sentido de afastar a cobrança de contribuição
previdenciária sobre o que o aposentado recebe, por conta de seu reingresso no mercado de
trabalho, devendo-se ressaltar que a Lei nº. 9.032/95, ao dar nova redação ao §4º do artigo 12
da Lei nº 8.212/91, revogou a norma isentiva contida na Lei nº 8.870/94.  

10. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1065, firmou tese de que "É
constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne.", que transitou
em julgado em 12/11/2019. Deste modo, entendo que não deve prosperar o pedido autoral,
pelas razões acima expostas. 
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11. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente os
pedidos da parte autora. Condeno ZIONE ROCHA GALVAO ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10%, mas suspendo a cobrança com
base no deferimento da gratuidade de justiça, conforme o §3º, artigo 98, do CPC. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos para o Juízo de origem
para as providências legais cabíveis e de praxe, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000720260v8 e do código CRC 11ef7b60. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000091-09.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ZIONE ROCHA GALVAO (AUTOR)
ADVOGADO: GUILHERME FONSECA ALMEIDA (OAB ES017058)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
que julgou improcedente os pedidos da parte autora. Condeno ZIONE ROCHA GALVAO ao
pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10%, mas
suspendo a cobrança com base no deferimento da gratuidade de justiça, conforme o §3º,
artigo 98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de
recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais,
remetam-se os autos para o Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe,
com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875897v2 e do código CRC 969d141c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 0005135-89.2014.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LIDIANE DA PENHA SEGAL (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO-
TERCEIRO SALÁRIO). HORAS EXTRAS. LEIS 9.783/1999 E 10.887/2004.
CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES COMO REMUNERAÇÃO (BASE DE
CÁLCULO DO TRIBUTO). ADICIONAL DE FÉRIAS RECEBIDO. TESE FIXADA
PELO STF NO TEMA Nº 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União Federal contra sentença que julgou
procedente os pedidos condenando à União a restituição dos valores descontados a título de
Contribuição ao Plano de Seguridade Social (PSS) sobre o adicional de férias recebido pela
autora no período de 09/2009 a 01/2012, após o trânsito em julgado.

2. A recorrente sustenta que que é regular e constitucionalmente legítima a incidência de
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Entendimento em sentido
contrário implica inequívoca violação do art. 40, caput da CRFB, seja por afastar a regência
do princípio da solidariedade, seja por colocar em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do
sistema.

3.  Sem contrarrazões da parte autora.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no  julgamento do RE nº 593.068, vinculado ao
Tema da Repercussão Geral nº163 (transitado em julgado em 16/04/2019), firmou a seguinte
tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 218



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprimi… 6/267

0005135-89.2014.4.02.5050 500000721850 .V6 JES51429© JES7056

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’,
‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

6. Nesse sentido, verifico que a sentença está em consonância com esse entendimento, e com
base no artigo 927, do CPC, concluo que a sentença deve ser mantida.

7. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos
da parte autora. Custas ex lege. Condeno UNIÃO FEDERAL no pagamento de honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não
havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das
Turmas Recursais, remetam-se os autos para o Juízo de origem para a liquidação e execução
da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000721850v6 e do código CRC 6e1bb08f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 0005135-89.2014.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: LIDIANE DA PENHA SEGAL (AUTOR)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
que julgou procedentes os pedidos da parte autora. Custas ex lege. Condeno UNIÃO
FEDERAL no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos para o Juízo de origem
para a liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876577v2 e do código CRC 8c885914. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001922-52.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ADRIANO MARTINS PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RENAN BOTASSE (OAB ES024853)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL. TRANSIÇÃO ENTRE
SITUAÇÕES INSALUBRE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO DE
PAGAMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALBRIDADE. PEDIDOS
JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO DO IFES CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO - IFES, por intermédio de sua Procuradoria Federal Especializada, interpôs recurso
inominado, de acordo com o evento nº 16, contra a sentença do evento nº 12.

2. A sentença objurgada está lavrada nos seguintes termos, ipsis litteris:

 

SENTENÇA

 

ADRIANO MARTINS PEREIRA moveu ação pelo rito sumaríssimo em face do INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES, com o fito de condenar a parte requerida ao pagamento retroativo de adicional de
insalubridade.

 

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (Decreto n.
20.910, de 6 de janeiro de 1932, art. 1º).
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Com amparo nessa regra, é de rigor pronunciar-se a prescrição da pretensão de haver
quaisquer prestações porventura devidas anteriormente ao quinquênio que precedeu ao
ajuizamento desta ação.

 

DO MÉRITO

A parte demandante aduz que “Em 05/04/2004 o Requerente tomou posse como servidor
público federal, no cargo de técnico em agropecuária na antiga ‘Escola Agrotécnica’ que em
2008 tornou-se parte do IFES (Autarquia Requerida) (...) percebe vencimento básico no
importe de R$3.872,70 (três mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta centavos) através da
contraprestação de serviço semanal de 40h (quarenta horas)”.

Ressalta que “Os três últimos laudos pericias confeccionados que tratam do ambiente de labor
do Requerente reconhecem a situação de insalubridade, sendo eles: 01º - Laudo nº.
2009001879 de 01/04/2009 – Grau Médio (10%) 02º – Laudo nº. 109/2013 de 28/05/2013 –
Grau Máximo (20%) 03º - Laudo nº. 014/2019 de 22/05/2019 – Grau Médio (10%).  Apesar
destes documentos, o Requerente sempre recebeu o adicional de insalubridade em grau médio
(10%), estando quase sempre lotado em sua lotação original, como ‘Técnico em Agropecuária
– Setor de Animais de Grande Porte – Estabulo Bovinocultura”.

Asseverou: “Ocorre que em Outubro de 2017 foi convocado pelo reitor para compor, em
caráter não permanente, comissões de PAD (Portaria GR IFES 649, 651 e 652 de 2017), tendo
cessado corretamente o percebimento do adicional (10%). Entre Outubro/2017 e
Dezembro/2017 o Requerente, atendendo a norma, não recebeu adicional de insalubridade
(10%), porém, ao final de Dezembro, início de Janeiro voltou a exercer as mesmas funções de
sempre em sua lotação original e não houve o restabelecimento do adicional até pagamento
referente ao mês de Maio de 2019. Entre Dezembro de 2017 a Maio de 2019, durante 19
(dezenove) meses, não houve o pagamento da insalubridade de grau médio (10%), muito
menos do pagamento de 20% de insalubridade que seria o correto, nos termos do laudo
anteriormente citado”.

Por essas razões, pleiteia “o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo de
Maio de 2013 a Maio de 2019, período de validade do Laudo nº. 109/2013, alternativamente a
isso, o adicional de insalubridade em grau médio de Dezembro de 2017 a Maio de 2019”.
Requer também indenização pelos danos morais sofridos.

 

A Lei 8.112 dispõe o seguinte acerca do tema:

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em
contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem
jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
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(...)

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação
das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

 

Necessário mencionar também o disposto na Lei 8.270/1991 acerca dos percentuais de
recebimento do adicional de insalubridade:

 

Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base
nos seguintes percentuais:

I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e
máximo, respectivamente;

 

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar o direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade
no percentual de 20%.

Sobre essa questão, a parte requerida, em sua contestação, apresentou as seguintes
justificativas baseada em parecer administrativo:

 

“Quanto à solicitação do servidor de majoração do Adicional de Insalubridade para
20% com base no Laudo Pericial nº 109/2013, datado de 23/05/2013, informamos que
não é possível realizar esta alteração, vez que este Laudo destina-se à avaliação do
setor, não sendo o Laudo Individual do servidor. O simples fato de trabalhar no setor
não determina o pagamento do Adicional, pois diversas variáveis devem ser
consideradas para emissão do Laudo Individual que embasa este pagamento. O fato de
constar no laudo o grau de risco de 20% referente ao Agente Químico Formaldeído não
significa que este servidor esteja exposto a este risco, vez que devem ser levadas em
conta as atividades desempenhadas, o tempo de exposição aos agentes insalubres, os
equipamentos de proteção utilizados, dentre outros.”

 

Em análise ao referido laudo nº 109/2013, colacionado às fls. 17/18  (Evento 1,
PROCADM15), nota-se que o documento não individualiza a situação do autor, pois refere-se
apenas ao setor em que este trabalha.
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Contudo, em sede de recurso administrativo, colacionado às fls. 09/14 (Evento 6, OUT9), o
demandante aduziu que após a confecção do laudo pelos profissionais habilitados, estes
informaram que as condições e análises individuais foram devidamente observadas e
cumpridas.

Em análise ao documento que a parte autora faz menção (fls. 30/31 - Evento 6, OUT6), nota-
se que os engenheiros de segurança do trabalho solicitaram que fosse providenciada pela
unidade de ensino a abertura de processos administrativos individuais para possibilitar a
análise da situação de exposição ocupacional do servidor, todavia, eles apenas fizeram essa
recomendação para acelerar o pleito autoral.

Nota-se no documento que os engenheiros atestaram que as condições individuais de trabalho
foram devidamente observadas, conforme o trecho que segue:

 

"Ressaltamos que na análise do ambiente de trabalho e na análise individual foram
levados em consideração os seguintes critérios:

Informações prestadas nos formulários anexados;

Documentos apresentados pelos servidores;

Visitas aos respectivos locais de trabalho;

Avaliações qualitativas e quantitativas, quando aplicável;

Análise das exposições individuais."

 

Sendo assim, tendo em vista que o laudo, ao contrário do defendido pela requerida, levou em
consideração a situação do trabalho exercido pelo demandante, não entendo ser razoável
afastar o direito ao recebimento do adicional de 20% por mera formalidade administrativa.

Caso os engenheiros entendessem que existissem servidores que não estavam expostos às
condições indicadas no laudo, deveriam ter feito tal ressalva no próprio documento ou
nos esclarecimentos mencionados anteriormente.

Tendo nem vista ser este o único motivo que levou ao indeferimento administrativo deste pleito
autoral, concluo que essa pretensão merece prosperar, devendo a parte receber o adicional no
percentual de 20% a partir de 23/05/2013 (expedição do laudo) até o dia em que passou a
perceber este no valor de 10%, em razão do laudo 014/2019 (Evento 1, PROCADM17),
descontados os valores já recebidos em razão da mesma rubrica e os meses em que foi
convocado para compor as comissões de PAD.  
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No tocante aos danos morais, como é sabido, para se firmar a responsabilidade civil da parte
requerida, faz-se necessária a presença de uma ação ou omissão, tida como ilícita perante a
ordem jurídica; o dano ao autor, no sentido de lesão a um bem jurídico relevante; e o nexo de
causalidade entre o comportamento da parte requerida e o dano ao autor.

Provados tais requisitos, surge a responsabilidade civil da parte requerida, o dever de
indenizar, isto é, tornar o autor indene, de forma, a reparar o dano então sofrido, mediante o
retorno ao seu patrimônio jurídico ao status quo ante, ou pelo pagamento de quantia suficiente
a proporcionar ao lesado uma compensação equivalente ao prejuízo experimentado.

Ademais, para o deferimento da indenização pretendida, seria necessária a demonstração -
ainda que mediante testemunhos - de qualquer abalo ou ofensa ao patrimônio subjetivo da
parte autora, capaz de ensejar o reconhecimento da indenização pleiteada, o que não ocorreu.

O que ocorreu, no presente caso, foi um mero aborrecimento, um dissabor comum no cotidiano
de vida em sociedade, sobretudo considerando a estrutura burocrática da administração
pública, não se caracterizando como dano e, portanto, não passível de reparação.

A demora na seara administrativa não é argumento suficiente à configuração do dano, não
tendo a parte autora demonstrado nos autos o efetivo prejuízo extrapatrimonial que veio a
sofrer em decorrência do não recebimento integral do adicional.

Destaco, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Regional da 2ª Região e do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul em situações análogas:  

 

EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR. REVOGAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 68 LEI
8.112/90. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
DESCABIMENTO. 1. Embargos infringentes opostos em face de acórdão que deu
parcial provimento à apelação e à remessa necessária, reformando em parte a sentença
para afastar a indenização por danos morais, sob fundamento que não há de se falar em
indenização do servidor por prejuízo moral diante da ausência de conduta ilícita da
Administração. 2. A sentença reconheceu o direito do embargante à percepção de
adicional de insalubridade, bem como ao ressarcimento dos valores descontados de seu
contracheque a tal título, e à indenização por danos morais. O acórdão, por maioria,
reformou em parte a sentença para afastar a indenização por danos morais. O ponto de
divergência entre o voto vencido e o voto vencedor é o direito à obtenção de reparação
por danos morais. 3. Em sede judicial, a prova técnica realizada concluiu que o
demandante laborava em ambiente insalubre, mantendo contato com agentes biológicos
nocivos à saúde, e, por isso, fazendo jus a receber o adicional, na forma do art. 68, da
Lei 8.112/90. 4. Nesse contexto, verifico a ilicitude da conduta da Administração, ao
suspender em 2007 os pagamentos do adicional percebido pelo servidor desde 1999, e,
com isso, tem o demandante o direito de ser indenizado pelos danos materiais,
consistentes nos valores que deixaram de ser pagos, bem como dos que lhe foram
descontados. Todavia, não há comprovação de que a supressão do pagamento do
adicional de insalubridade tenha causado grave privação material, constrangimento
social ou sofrimento tais capazes de configurar dano moral indenizável. Para se
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caracterizar o dano moral é preciso estar-se diante de situação que exorbite o patamar
do socialmente aceitável. Nessa linha, só devem ser reputados como ensejadores da
indenização por danos morais a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que
fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O que
não restou comprovado nos autos. 5. A demora para o reconhecimento do direito
vindicado também não é argumento suficiente à demonstração do dano, o que será
efetivamente reparado mediante a atualização do indébito. 6. Embargos infringentes
não providos. Mantido o voto vencedor, por fundamento diverso. (TRF-2
00117695520084025101 RJ 0011769-55.2008.4.02.5101, Relator: RICARDO
PERLINGEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2017, 3ª SEÇÃO ESPECIALIZADA)

.................................................

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE EDUCACIONAL
(SERVENTE). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO JUDICIAL.
FORNECIMENTO DE EPI. DANO MORAL. 1. Como vem sendo reconhecido na
jurisprudência desta Câmara, os agentes educacionais que exercem funções de limpeza
de banheiros nas dependências das escolas estaduais fazem jus ao adicional de
insalubridade em grau médio em razão do contato com os agentes químicos. 2.
Constatada a atividade insalubre e não demonstrada a entrega dos equipamentos de
proteção fornecidos para elidir a insalubridade, deve o ente público implementar o
respectivo adicional. 3. Não se tratando de dano presumido e ausente a comprovação
de lesão, não há que se falar em indenização por dano moral. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076738640, Quarta Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS -
AC: 70076738640 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/03/2018,
Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2018)

................................................

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOSTARDAS.
MOTORISTA. INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. HORAS EXTRAS. DANO
MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. Sentença sido
prolatada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.Havendo previsão de Lei
Municipal e laudo pericial que reconhece a insalubridade em grau médio, cabe a
administração reconhecer o adicional, nos termos da legislação municipal.Não há
nenhuma comprovação que o autor tenha realizado hora extra ou ainda indícios que
tenha ultrapassado a sua jornada semanal. Art. 333, I, CPC/73.Não se verifica
ilegalidade no agir do réu, afronta direito de personalidade da parte ou ainda
qualquer demonstração de incômodo superior que justifique a pretensão de
indenização por dano moral.O juízo a quo fixou adequadamente os honorários
advocatícios com respeito os critérios previstos no artigo 20, §§ 3º e 4º e no artigo 21,
ambos do CPC/73.Sentença mantida.RECURSOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº
70064252018, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene
Marlei de Souza, Julgado em: 12-12-2019) (TJ-RS - AC: 70064252018 RS, Relator:
Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 12/12/2019, Terceira Câmara Cível,
Data de Publicação: 18/12/2019)
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Dessa maneira, não demonstrada a existência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil (conduta, dano e nexo de causalidade), haja vista não ter havido dano
ao autor, não procede a pretensão indenizatória em face da parte requerida.

 

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, julgo procedente em parte os pedidos para condenar a parte requerida a pagar
ao autor o adicional de insalubridade no percentual de 20%, no período  de 23/05/2013 até o
dia em que passou a perceber este no valor de 10%, em razão do laudo 014/2019 (Evento 1,
PROCADM17), descontados os valores já recebidos em razão da mesma rubrica e os meses
em que foi convocado para compor as comissões de PAD. Devem ser observados os reflexos do
recebimento do adicional nas outras verbas remuneratórias, bem como a incidência da
prescrição quinquenal.  

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
487, inc. I, do CPC.

Sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que
deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). A correção monetária deve
seguir a variação do IPCA-E. Os juros moratórios até a expedição do precatório ou RPV
devem ser calculados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F
da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009 - Tema nº 810 do STF).

Sem honorários advocatícios e custas judiciais nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95 c/c o
art. 1º, da Lei nº 10.259/01.

Interposto recurso tempestivo, intime-se a parte contrária a apresentar contrarrazões e,
decorrido o prazo legal, remetam-se os autos às Turmas Recursais.

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se RPV.

Comprovado o pagamento da RPV e respeitadas as cautelas legais, arquivem-se os autos com
baixa.

P.R.I.

 

3. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que: (i) desde o advento da Lei n.º
8.270/91, os servidores públicos federais que exercem atividades em condições insalubres
fazem jus ao adicional de insalubridade. Como se observa, para a percepção do respectivo
adicional, a Lei nº 8.112/90 exige o trabalho “com habitualidade” (art. 68) em situação de
insalubridade, sendo imprescindível a existência de laudo pericial atestando estas condições
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insalubres ou perigosas; (ii) não é possível a concessão do adicional de insalubridade de
forma retroativa, em período anterior à realização da avaliação pericial; (iii) o adicional de
insalubridade só é devido a partir da data do laudo que assume o caráter constitutivo do
direito à percepção do benefício, o que também deve ser observado para fixação do percentual
do adicional. Afinal, conforme entende, para a percepção do adicional de insalubridade é
imprescindível a existência de laudo pericial atestando o exercício de atividades em condições
de perigo. É exatamente isto o que estabelece o art. 6º do Decreto n.º 97.458/89. Requer que a
sentença seja reformada com a improcedência dos pedidos.

4. As contrarrazões foram apresentadas no evento nº 21, onde o autor, ora recorrido, pugna
pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

5. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

6. Pois bem. A questão controvertida nos autos é se o IFES pode suspender o pagamento do
adicional de insalubridade do autor, afastando o direito ao recebimento do adicional de 20%
(vinte por cento), haja vista a inexistência de laudo pericial.

7. De fato, entre Dezembro de 2017 a Maio de 2019, durante 19 (dezenove) meses, não houve
o pagamento da insalubridade ao autor. Entretanto, o documento LAUDO11, evento nº 01, de
23.05.2013 e o documento LAUDO12, evento nº 01, de 22.05.2019, ambos produzidos,
administrativamente, estabelecem um adicional de insalubridade de 10% (dez por cento). Tais
documentos, especificam as condições de trabalho do autor, ANTES de ser lotado na Reitoria,
nas Comissões de PAD, e DEPOIS de retornar as suas atividades como técnico em
agropecuária, respectivamente.

8. Ora, nesse sentido, entendo que não houve variação nas condições de trabalho,  porque o
adicional se manteve em 10% (dez por cento - grau médio), havendo a necessidade de
pagamento de adicional de insalubridade para os servidores que trabalham naquele ambiente,
como é o caso do recorrido. Os próprios documentos trazidos aos autos na peça contestatória
(p. ex. OUT3, evento nº 06) dão conta da ocorrência de um adicional de insalubridade
oscilando entre 10% e 20%. E, no atual contexto, veio à tona que, mesmo com a utilização de
equipamentos de proteção, não existe a certeza da devida proteção dos servidores, que
trabalham em ambientes insalubres.

9. Desta forma, rejeito os argumentos do recorrente, e mantenho a sentença pelos seus
próprios fundamentos.
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10. Ante o exposto, VOTO por CONHECER o recurso inominado, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos,
ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES no
pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
global e atualizado da condenação. Os juros a correção monetária serão calculados de acordo
com a sistemática do Manual de Orientação dos Procedimentos sobre os Cálculos do
Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os
prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais certificará o trânsito em julgado e
remeterá os autos ao Juízo de origem para a liquidação e a execução da sentença/acórdão,
com a observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000736740v18 e do código CRC 4921ce47. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001922-52.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO -
IFES (RÉU)

RECORRIDO: ADRIANO MARTINS PEREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: RENAN BOTASSE (OAB ES024853)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
pelos seus próprios fundamentos, ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995. Custas ex lege.
Condeno o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO - IFES no pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor global e atualizado da condenação. Os juros a correção
monetária serão calculados de acordo com a sistemática do Manual de Orientação dos
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se as
partes. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais
certificará o trânsito em julgado e remeterá os autos ao Juízo de origem para a liquidação e a
execução da sentença/acórdão, com a observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876481v2 e do código CRC 7ac16b62. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:36 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035643-13.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAXWELL MARCHITO DE FREITAS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DOS
HONORÁRIOS EM SEGUNDO GRAU. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ARTIGO
55 DA LEI 9.099/1995. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trato de embargos de declaração opostos pelo Senhor MAXWELL MARCHITO DE
FREITAS, por intermédio de seu causídico, em face do Acórdão desta Turma Recursal que
negou provimento ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
mantendo a condenação em primeiro grau. Alega o embargante, em síntese, que houve
contradição na decisão, tendo em vista que condenou a Autarquia Previdenciária Federal ao
pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, quando não
houve condenação ao pagamento de valores, mas apenas condenação em obrigação de fazer.

2. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos de sua
admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais, de modo genérico, para a viabilização de eventual recurso extraordinário.
Visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

4. De fato, merecem prosperar as alegações do recorrente. Conforme determina o art. 55 da
Lei 9.099/1995, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de
advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
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5. Ante o exposto, VOTO por CONHECER os embargos declaratórios e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO, alterando parcialmente o dispositivo do r. Acórdão para que
passe a ter a seguinte redação: “Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (...)”. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000844141v5 e do código CRC 2772a6d6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035643-13.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MAXWELL MARCHITO DE FREITAS (AUTOR)
ADVOGADO: OSVALDO HULLE (OAB ES012361)
ADVOGADO: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA (OAB ES016631)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
os embargos declaratórios e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, alterando parcialmente
o dispositivo do r. Acórdão para que passe a ter a seguinte redação: ?Condeno o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, no pagamento de honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (...)?. Intimem-se as partes. Cumpra-se,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875277v2 e do código CRC fc57f0f7. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 0039044-20.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: LUZINETE SOARES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO MEDIANTE AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE ATIVIDADE
RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NÃO COMPROVADA
QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL NO PERÍODO CONTROVERTIDO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trato de Recurso inominado (Evento nº 73) interposto pela parte autora em face da
sentença (Evento nº 53) que julgou improcedentes os pedidos autorais para condenar o INSS a
reconhecer o labor rural no período compreendido entre 1978 e 1991 e a conceder a
aposentadoria por tempo de contribuição (DER em 20.11.2017). A sentença foi lavrada nos
seguintes termos, in litteris:

“Busca-se nesta demanda em face do INSS a concessão de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição, com averbação de tempo de atividade rural.

Decido.

 Aposentadoria por Tempo de Contribuição

 A Aposentadoria por Tempo de Contribuição é benefício previdenciário, substitutivo do
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalhador, devido ao segurado que, cumprida a
carência, contar 35 ou 30 anos de contribuição, no caso de homem e mulher, respectivamente.
Essa prestação substituiu, a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, a Aposentadoria por
Tempo de Serviço, tendo sido disciplinada nos art. 201, § 7º, inciso I da Constituição da
República e arts. 55 e 56, da Lei nº 8.213/1991. Para a percepção de aposentadoria com
valores proporcionais ao tempo de contribuição, é necessária a comprovação dos seguintes
requisitos, (art. 9º, inciso I; § 1º, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Emenda Constitucional nº
20/1998): a) 53 anos de idade; b) 30 anos de contribuição; c) Adicional de 40% (quarenta por
cento) do tempo de contribuição que na data da publicação da Emenda Constitucional nº
20/1998, faltava para atingir 30 anos de contribuição. Pretende a autora que seja reconhecido
o tempo laborado como trabalhadora rural de 27/08/1978 a 30/06/1991 – quando completou
12 anos de idade -, em regime de economia familiar (Data de Nascimento: 27/08/1966, fl. 28).
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Requereu em sede administrativa a concessão de benefício de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição em 20/11/2017, no entanto, o pedido foi indeferido sob o fundamento de falta de
tempo de contribuição (fl. 51). Pois bem. A Lei n. 8.213/91 resguardou em seu art. 55, § 2º, o
direito ao cômputo do tempo de serviço rural anterior à data de início de sua vigência para
fins de aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, independentemente do
recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência. Nesse
passo, a discussão nos autos diz respeito à comprovação da efetiva atividade rural da autora
no período de 1978 a 1991, quando então, segundo ela, passou a desempenhar a função de
empregada doméstica. Em sua Contestação, o INSS alega, em suma, que a parte autora não
apresentou documentos contemporâneos aptos a comprovarem o desempenho da atividade
rural durante o período alegado. Com razão o réu. Analisando os autos, vejo que o único
documento trazido pela requerente como início de prova material da atividade rural exercida
por ela foi a certidão de casamento, na qual consta que seu esposo era lavrador (fl. 29). Não
existem, por exemplo, documentos da propriedade que ela supostamente trabalhou com seus
pais ou qualquer outro indício do seu labor rurícola. Sendo assim, pode-se concluir que o
indeferimento administrativo do benefício deu-se de forma correta e legal, haja vista que, não
obstante os depoimentos colhidos na Justificação Administrativa tenham confirmado o
trabalho campesino da parte autora, o início de prova material apresentado por ela é frágil e
insuficiente para reconhecer o direito à aposentadoria aqui pleiteada. Com efeito, não
obstante a Lei de Benefícios não exija para o reconhecimento do labor rurícola a existência de
documentos comprovando ano a ano a atividade, limitando-se a requerer um início de prova
material suficiente acerca dela, que somados com os depoimentos testemunhais, levem a uma
convicção segura sobre o trabalho rural da parte autora, tenho que no caso concreto a prova
documental é frágil, sendo composta unicamente pela certidão de casamento da requerente.

Logo, rejeito o pedido da parte autora em razão da não comprovação de sua atividade rural
durante o período alegado, uma vez que o início de prova material é insuficiente, não podendo
a prova testemunhal servir como prova exclusiva da atividade. Nesse sentido é Súmula 149 do
STJ: A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade de rurícola,
para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Quanto aos contratos de trabalho que
constam na CTPS da autora, vejo que todos os vínculos que foram anotados de forma correta,
com data de admissão e saída, já foram considerados pelo INSS. Sendo assim, não há interesse
de agir nesse ponto.

Dispositivo: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO quanto ao pedido de reconhecimento dos contratos de trabalho que constam na
CTPS da autora, conforme o disposto no art. 485, VI, do CPC. A seguir, JULGO
IMPROCEDENTES os demais pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (...)”.

2. A autora alega em suas razões: (i) que a Certidão de Casamento juntada aos autos
comprova a profissão de lavrador do esposo, condição que lhe é extensível; (ii) que a prova
testemunhal foi uníssona em ratificar o desempenho do labor rural no período controvertido.
Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à
aposentadoria por tempo de contribuição.

3.  Contrarrazões do INSS (Evento nº 78) pugnando pela manutenção da sentença.
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4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. O tempo de atividade rural é aproveitável para a aposentadoria por tempo de
contribuição, nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que dispõe, verbis:

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento,
compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de
segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de
segurado:

                                                                (...)

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência
desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

6. Assim, o tempo de atividade rural antes da vigência da Lei nº 8.213/91 pode ser computado
para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, não podendo, contudo, ser utilizado
para cobrir a carência exigida para este tipo de aposentadoria. Ressalta-se que, para concessão
do referido benefício, é necessário que o segurado tenha um mínimo de 180 contribuições
mensais à previdência, chamado de carência, conforme estabelecido no art. 25, inc. II, da Lei
nº 8.213/91. Importante esclarecer que, para os segurados inscritos na Previdência Social
antes da edição da Lei nº 8.213/91, aplica-se o período de carência descrito na tabela do art.
142.

7. Ressalto ainda que, para fins de comprovação do tempo de serviço, é necessário início de
prova material, afastada a prova exclusivamente testemunhal, exceto por motivo de caso
fortuito ou de força maior (arts. 55 e 108 da Lei 8.213/1991).

8. Quanto ao labor rural, é necessário que o segurado comprove, mediante início de prova
material válido e consistente, o exercício de labor rural, ainda que de forma descontínua, do
período que pretende averbar, devendo esse início de prova material, se não compreender o
período inteiro de atividade rurícola, ser complementado por prova testemunhal convincente e
robusta.

9. No caso concreto, a controvérsia gira em torno do tempo de labor rural supostamente
prestado pela autora entre 27.08.1978 e 30.06.1991 para fins de somar-se ao tempo de
contribuição reconhecido administrativamente (25 anos, 2 meses e 26 dias  – Evento nº 23, p.
27).
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10. Para comprovar o período alegado, a recorrente juntou, unicamente, Certidão de
Casamento, celebrado em 08 de outubro de 1982, emitida em Pancas/ES, que faz menção à
profissão de lavrador de seu esposo, argumentando que esta condição lhe é extensível.

11. Entendo que a sentença a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46
da Lei 9.099/95) no que se refere à negativa de averbação do tempo de trabalho rural
requerido pela autora (entre 27.08.1978 e 30.06.1991).

12. De fato, as provas trazidas pela autora não são capazes de comprovar o trabalho rural no
interstício supracitado. Reafirmo os termos da sentença ora atacada no sentido de que não
existem, por exemplo, documentos da propriedade em que a requerente supostamente
trabalhou ou qualquer outro indício do seu labor rurícola. Sendo assim, tampouco vislumbro
ilegalidade no indeferimento administrativo, eis que o início de prova material apresentado é
frágil e insuficiente para reconhecer o direito à aposentadoria ora pleiteada. Mesmo que a Lei
de Benefícios não exija para o reconhecimento do labor rurícola a existência de documentos
comprovando ano a ano a atividade, limitando-se a requerer um início de prova material
suficiente acerca dela, que somados com os depoimentos testemunhais, levem a uma
convicção segura sobre o trabalho rural da parte autora, coaduno com o entendimento do
magistrado em 1º grau ao afirmar que, no caso concreto, a prova documental é insuficiente
para os fins que a autora almeja.

13. Nesse contexto, ante a ausência de provas nos autos de trabalho rural em regime de
economia familiar no período vindicado que possam favorecer a autora, torna-se prescindível
a análise da oitiva de testemunhas uma vez que, de acordo com a legislação, não se pode
reconhecer tempo de trabalho rural por meio de prova exclusivamente testemunhal (art. 55, §
3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ).

14. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pela autora
LUZINETE SOARES DA SILVA, mas no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua
cobrança restringida pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº
09). Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o
trânsito em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao
Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com observância do art.
1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000738318v6 e do código CRC cadd44e2. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 221



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 25/267

0039044-20.2017.4.02.5050 500000738318 .V6 JESX51453© JES7056

 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 0039044-20.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: LUZINETE SOARES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RENILDA MULINARI PIOTO (OAB ES014144)
ADVOGADO: MARIA APARECIDA FERNANDES BARCELOS (OAB ES024097)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela autora LUZINETE SOARES DA SILVA, mas no MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº 09). Publique-se. Intimem-se as partes.
Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as
providências legais cabíveis e de praxe, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875598v2 e do código CRC 844c85ea. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 0023508-66.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MIGUEL DE JESUS MARQUES (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.
HIDROCARBONETOS. ENQUADRAMENTO NOS DECRETOS 53.831/64 E
83.080/79. ATIVIDADES PERIGOSAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº
2.172/97. ROL EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. RUÍDO. PROVA POR PPP E LTCAT. EXPOSIÇÃO A NÍVEIS
SUPERIORES AOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. PEDILEF
05016573220124058306. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trato de Recurso Inominado (Evento nº 50) interposto pelo INSS em face da sentença
(Evento nº 44) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu
a conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição integral (NB 176.705.686-6) a
partir de 25.02.2016 (DER), com a averbação de períodos especiais, quais sejam: de
01.06.1984 a 03.08.1989; de 07.08.1990 a 27.02.1992; de 29.07.1997 a 30.11.2001; de
14.05.2007 a 02.12.2013; e de 01.02.2015 a 08.05.2016. Os trechos objurgados da sentença
foram nos seguintes termos, in litteris:

“(...) Às fls. 193/530, o autor juntou aos autos LTCAT’s fornecidos pela “SOTEP”, tendo
apresentado à fl. 535 o documento técnico da empresa “Fábio Venturini – EPP”. Intimado
acerca da decisão e dos documentos novos, o INSS apenas fez referência aos termos da
contestação (fl. 538). Pois bem. Primeiramente, para os períodos indicados nos itens “a” e
“b” supracitados, mister notar que ambos dizem respeito a trabalhos prestados
permanentemente na manutenção de equipamentos utilizados na exploração de petróleo, o que
impõe o enquadramento legal perante o código 2.3.5 do Anexo II ao Decreto 83.080/79. Logo,
tais períodos devem ser reconhecidos como especiais. Com relação ao trabalho mencionado
no item “c”, o laudo apresentado à fl. 535 informa que a atividade exercida estava exposta a
ruído que, na verdade, não ultrapassava o limite de tolerância. Além disso, no que se refere
aos agentes químicos mencionados no PPP (fls. 134/135), imperioso ter em mente que o
próprio documento consigna a utilização de EPI eficaz, o que, na esteira do entendimento
sufragado pelo STF, afasta a constatação da especialidade. Desta feita, referido período não
merece ser considerado especial.

No que se refere ao labor indicado no item “d”, necessário destacar que a jurisprudência do
STJ não acolhe o entendimento do INSS de que a periculosidade tenha deixado de ser fator de
risco abarcado pela previdência social após 06.03.1997. Pelo contrário, segundo o pacífico
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entendimento da Corte Cidadã, havendo demonstração da existência da periculosidade
laboral em caráter habitual e permanente, é cabível o reconhecimento da especialidade do
período: (...)

No caso trazido aos autos, os documentos apresentados – formulário DSS-8030 e respectivo
laudo (fls. 136/138) – comprovam que o autor sempre exerceu suas funções (habitual e
permanentemente) em plataforma marítima semi-submersível, em regime de revezamento de
14x14 dias, sendo certo que o labor prestado por trabalhadores embarcados se notabiliza pelo
perigo constante que envolve a extração de petróleo e gás natural, sabidamente inflamáveis.
Neste sentido, vejamos as pertinentes considerações extraídas do seguinte julgado trabalhista:
(...)

Parece-me incontestável, portanto, que o trabalho prestado pelo autor é, sim, caracterizado
por periculosidade passível de reconhecimento de especialidade em âmbito previdenciário,
razão pela qual o período sob exame deve ser considerado como exercido sob condições
especiais. Por fim, atinente ao labor tratado no item “e”, os documentos técnicos de fls.
193/530 demonstram que se trata de ofício que também era exercido com embarque em
plataformas e sondas, além de comprovar que o ofício de mecânico se dava com nível de ruído
até mesmo superior àquele indicado no PPP de fls. 139/143 – a função de mecânico estava
exposta a ruído de 110,7 dB(A), conforme se infere das fls. 212/213, 235/236, 257/258,
276/277, 296/297, 317/318, 330/332, 355/356, 381/383 e 405/406. Há de se notar, no entanto,
que o autor gozou de auxílio-doença previdenciário entre 03.12.2013 e 31.01.2015 (NB
31/604.316.714-3, fl. 162), o que atrai a aplicação do disposto no art. 65 do Decreto 3.048/99:
(...)

Com efeito, se o segurado está afastado do trabalho, não estando sujeito naquele período às
condições adversas decorrentes da prática laboral, não há se falar em cômputo daquele lapso
como especial, pois o que causa a especialidade é a efetiva exposição ao agente nocivo. A
rigor, a própria consideração do período de afastamento acidentário já seria discutível sob
esse prisma mais técnico, mas se trata de regulamentação feita para privilegiar o trabalhador
que, além de trabalhar em condições especiais, ainda é levado a estado de imediata
incapacidade laboral (mesmo que momentânea) em decorrência de acidente havido na prática
daquele ofício especial, sendo, portanto, razoável a extensão desta caracterização – algo não
verificado quando o afastamento decorre de causa absolutamente estranha ao labor prestado.

 Destarte, quanto ao trabalho indicado no item “e”, o reconhecimento da especialidade deve
ser apenas parcial, com exclusão do período de afastamento por auxílio-doença não
acidentário.

Em conclusão, verifico que o autor faz jus ao reconhecimento da especialidade dos seguintes
períodos de trabalho: 01.06.1984 a 03.08.1989 (“PERBRAS”), 07.08.1990 a 27.02.1992
(“SOTEP”), 29.07.1997 a 30.11.2001 (“Marítima Petróleo e Engenharia Ltda.”), 14.05.2007
a 02.12.2013 (“SOTEP”) e 01.02.2015 a 08.05.20161 (“SOTEP”) (...)”.

2. O INSS alega: (i) que não há nos autos a memória de cálculo do ruído e/ou histograma; (ii)
que é imprescindível a apresentação de laudo técnico, por se tratar do agente ruído; (iii) que,
para os períodos posteriores a 2004, a medição do ruído deve estar expressa em NEN; (iv)
que, para os demais agentes físicos, não há elementos técnicos para o enquadramento; (v) que
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o critério de correção monetária deve ser a TR, até o julgamento do RE 870.947, e, após, o
INPC. Nesse sentido, requer que o recurso seja totalmente provido para que sejam julgados
improcedentes os pedidos autorais.

3.  Contrarrazões da parte autora (Evento nº 58) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. A comprovação do exercício de atividade em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da prestação do
serviço (tempus regit actum), e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena
de retroatividade e violação ao direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal. Segundo a jurisprudência pátria, no direito à contagem de tempo de
serviço em condições especiais, há um direito subjetivo que se incorpora ao patrimônio do
sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada, não podendo ser atacado por norma
superveniente que torne mais difícil a sua prova.

6. Até 28.04.95, data em que entrou em vigor a Lei nº 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas:
pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79; ou pela presença, no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos,
químicos e biológicos listados nos referidos decretos, mediante informações prestadas pelas
empresas nas quais o autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40
e DSS-8030), à exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação
técnica através de laudo pericial.

7. Todavia, com a publicação da Lei nº 9.032/95 em 29.04.95, e a nova redação do caput do
art. 57 da Lei nº 8.213/91, passou a ser necessária a prova da presença do agente físico,
químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as condições
especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais aproveitáveis os anexos
dos Decretos mencionados, na parte em que tratavam do enquadramento por categoria
profissional.

8. As listas de condições especiais dos Decretos nº 83.080/79 e 53.831/64 vigoraram somente
até 05.03.97, quando da vigência do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a Medida
Provisória nº 1.523 (publicada no DOU de 14.10.96), convertida depois na Lei nº 9.528/97.
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9. Dessa forma, durante o período de 29.04.95 a 14.10.96 o segurado pode comprovar
exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações da empresa).
Posteriormente à MP 1.523/96 houve a necessidade de laudo técnico no intuito de confirmar
referida exposição (nova redação atribuída ao art. 58, §1º, da Lei 8.213/91). Esta Medida
Provisória também acrescentou ao art. 58 da Lei 8.213/91 o § 4º, que dispõe que a
comprovação será feita através do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – formulário
que veio para substituir os demais existentes até então – devendo ser elaborado e atualizado
pela empresa, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Portanto, a partir de
15.10.96 tornou-se obrigatória a apresentação do formulário de informação (PPP) ou do laudo
técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho.

10. Passo à análise dos fundamentos do INSS, considerando os períodos controvertidos:
01.06.1984 a 03.08.1989 e 07.08.1990 a 27.02.1992 (hidrocarbonetos e graxas); 29.07.1997 a
30.11.2001 (labor desempenhado em plataforma de petróleo - periculosidade); 14.05.2007 a
02.12.2013 e 01.02.2015 a 08.05.2016 (ruído).

11. Período de 01.06.1984 a 03.08.1989 e de 07.08.1990 a 27.02.1992 (hidrocarbonetos e
graxas): o autor trabalhou permanentemente na manutenção de equipamentos utilizados na
exploração de petróleo, o que impõe o enquadramento legal perante o código 2.3.5 do
Anexo II ao Decreto 83.080/79.

12. Período de 29.07.1997 a 30.11.2001 (formulário DSS-8030 e respectivo laudo, Evento nº
15, OUT25, p. 11/13): o autor exerceu suas funções (habitual e permanentemente) em
plataforma marítima semi-submersível, em regime de revezamento de 14x14 dias. Sobre este
período, reporto-me aos fundamentos da sentença, eis que o enquadramento esteve
devidamente baseado na jurisprudência do STJ, tendo sido colacionados diversos julgados
sobre o tema. É evidente que o labor prestado por trabalhadores embarcados, como no caso
dos autos, se notabiliza pelo perigo constante que envolve a extração de petróleo e gás
natural, sabidamente inflamáveis. Ressalto ainda que, em se tratando de reconhecimento de
periculosidade laboral, decerto que a utilização de EPI’s não afasta a especialidade do serviço,
uma vez que o fator de risco é justamente a maior probabilidade de acidentes graves no
contexto daquele trabalho, circunstância que não é suprimida pelo uso do equipamento de
proteção – este, quando muito, pode reduzir as sequelas de eventual acidente, mas não o risco
em si.

13. Período de 14.05.2007 a 02.12.2013 e de 01.02.2015 a 08.05.2016 (ruído): no que se
refere ao agente físico ruído, tem-se que o nível caracterizador da nocividade é de 80 decibéis
até 05.03.1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até 18.11.2003 (edição do
Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o índice passou a ser de 85
dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T., AgREsp 727497, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª T AC 1518937, Rel. Des.
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Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC 849874, Rel. Des. Fed.
Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI 291692, Rel. Des. Fed.
Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de conformidade com as Súmulas nº
32, da TNU, e nº 29, da AGU). Registro que a jurisprudência tem se posicionado, em especial
o STJ e a TNU, no sentido de que a nocividade está caracterizada com exposição a ruído
superior aos estabelecidos nos Decretos. Precedentes: AgRg nos EREsp 1157707/RS, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/05/2013; AgRg no REsp 1326237/SC,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/05/2013; REsp 1365898/RS, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/04/2013; AgRg no REsp 1263023/SC, Rel. Min.
Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/05/2012; e AgRg no REsp 1146243/RS, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 12/03/2012. 3. 3. Incidente de uniformização provido. (PET
9059/RS, petição 2012/0046729-7, Relator Ministro Benedito Gonçalves, S1 Primeira Seção,
data do julgamento 28/8/2013, data da publicação/fonte: Dje 09/09/2013).

14. Pela análise do PPP anexado aos autos (Evento nº 15, OUT25, p. 14), observa-se que, em
tais períodos, o autor trabalhou na empresa SOTEP S/A., como mecânico, expondo-se a ruído
de 105,8 dB, e, portanto, acima dos limites legais. Consta do documento que a técnica
utilizada teria sido a dosimetria.

15. Com relação à metodologia de apuração do ruído a contar de jan/2004, a Turma Nacional
de Uniformização (PEDILEF 0501657-32.2012.4.05.8306), em 21.03.2019, decidiu, por
maioria, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário, para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no
representativo da controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição
de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas
na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição
durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";
(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova
da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins
de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma". Dessa
forma, para períodos anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de
decibelímetro, conforme normas da NR-15 MTE. A partir de então, conforme assentado
acima, a medição do ruído deve-se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01 da
FUNDACENTRO (órgão do Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica
dosimetria - item 5.1.1.1 da NHO-01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de
decibelímetro.
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16. Assim, a medição de pressão sonora feita mediante dosimetria, considerando a apuração
da média de ruído durante toda a jornada de trabalho, mesmo a contar de nov/2003, atende às
exigências legais e normativas do INSS.

17. Quanto à ausência de memória de cálculo e/ou histograma, ressalto que a jurisprudência
do TRF 2ª Região está no sentido de ser dispensável a medição detalhada do nível ruído em
vários momentos diferentes durante a jornada de trabalho. Isso porque, o que confere
habitualidade e permanência à exposição é a regularidade e frequência com que acontece,
não sendo necessário que ocorra ao longo de toda a jornada de trabalho. (Acórdão
proferido nos autos do processo nº 0091607-66.2016.4.02.5101, datado de 09.05.2019, relator
Antônio Ivan Athié).

18. Além disso, o art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91 prescreve que “a comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista”. Assim, apresentado o PPP, documento emitido com base no próprio laudo
técnico, dispensa-se a apresentação de histograma ou medições de ruído. Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados, in verbis:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AGENTE RUÍDO. RECURSO E
REMESSA NÃO PROVIDOS. No que se refere ao agente ruído, necessário esclarecer que é
pacífico o entendimento de que o tempo de serviço rege-se pela legislação vigente ao tempo do
efetivo exercício, devendo ser considerada especial “a atividade exercida com exposição a
ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/97; após essa data, o nível de
ruído tido como prejudicial é o superior a 90 decibéis; a partir do Decreto 4.882, de
18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído reduziu para 85 decibéis, não
havendo falar em aplicação retroativa deste” (2ª Turma, AgRg no REsp 1347335 / PR, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2012 e AgRg no REsp 1352046 / RS, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 08/02/2013). - A documentação apresentada atende aos
requisitos legais, visto que se trata de formulário e PPP emitido pela empresa com base em
laudo técnico de condições ambientais elaborado por profissional legalmente habilitado, que
descreve as atividades exercidas, os fatores de exposição de agressividade e a jornada de
trabalho. - É inexigível a apresentação de histogramas e medições de ruído carreadas ao
longo de todo o tempo de labor especial para ter o tempo reconhecido e convertido, uma vez
que a legislação não faz tal exigência. - Procedendo à conversão dos períodos
reconhecidamente especiais em tempo de serviço comum e somados ao tempo de serviço
comprovado nos autos (até 01/11/2010), tem-se que, na data do requerimento administrativo
(25/11/2010), o autor possuía o tempo mínimo para a concessão da aposentadoria por tempo
de contribuição integral (35 anos, 08 meses e 02 dias de tempo de contribuição), conforme
planilha de cálculo elaborada pelo MM. Juízo a quo, a qual não restou impugnada pelo INSS,
razão pela qual correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial. - Recurso e remessa
não providos. (TRF2- AC 201351011221724 Relator(a) Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA - E-DJF2R - Data: 05/12/2014).
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO
RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT).
DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO
PPP. 1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do
segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT,
ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando
idoneamente impugnado o conteúdo do PPP. 2. No caso concreto, conforme destacado no
escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi
suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas
constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como
meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído". 3.
Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente. (Pet 10.262/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017).

19. Tampouco merece acolhida o argumento da Autarquia quando afirma que seria
imprescindível a apresentação dos laudos técnicos que embasaram a expedição do PPP, por se
tratar do agente ruído. A dispensabilidade da juntada do laudo técnico está de acordo com as
disposições do art. 264 da IN INSS/PRES nº 77, de 21.01.2015, em especial o § 4º (O PPP
dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição
especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável
Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial).

20. Quanto a este ponto, ressalto que o PPP é formulário preenchido pela empresa e deve ser
assinado por seu representante legal. Não se faz necessário que o engenheiro de segurança do
trabalho ou médico do trabalho assine o PPP. Contudo, estes profissionais devem ser
indicados como responsáveis pelos registros ambientais e/ou biológicos, conforme
demonstrado nos presentes autos. A falta de preenchimento dos campos destinados à
indicação dos profissionais faria presumir que o PPP foi elaborado sem suporte em laudo
técnico pericial, fato que o tornaria nulo, o que não ocorreu na situação em tela. Em suma, a
empresa preenche o formulário com base no laudo técnico que foi elaborado pelo profissional
habilitado para tanto. Na hipótese, constam dos autos identificações e assinaturas dos
representantes legais das empresas, assim como as indicações dos responsáveis pelos
registros ambientais. 

21. Desta forma, nos pedidos de aposentadoria especial feitos com base em exposição do
trabalhador a ruído nocivo, a apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais de
Trabalho (LTCAT) pode ser dispensada quando o processo é instruído com o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), à exceção das hipóteses em que o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) suscita dúvida objetiva em relação à congruência entre os dados do PPP
e o próprio laudo que embasou sua elaboração, ou mediante a presença de vícios que
maculem a eficácia probante do documento.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 222



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 34/267

0023508-66.2017.4.02.5050 500000801874 .V5 JESX51453© JES7056

22. Tal entendimento foi fixado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
julgar incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo INSS. O pedido da
Autarquia, inicialmente dirigido à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), foi motivado pelo acolhimento de pleito de aposentadoria especial pela 1ª
Turma dos Juizados Especiais da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Com base em perfil
profissiográfico, o colegiado gaúcho reconheceu que um profissional foi submetido a níveis
insalubres de ruído em seu ambiente de trabalho. O INSS defendia a necessidade da
apresentação do respectivo laudo técnico.

23. O relator do processo (Pet nº 10262 / RS (2013/0404814-0), Ministro Sérgio Kukina,
reiterou entendimento do STJ da seguinte forma: “Lícito se faz concluir que, apresentado o
PPP, mostra-se despicienda a também juntada do LTCAT aos autos, exceto quando suscitada
dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio
laudo que o tenha embasado”. O voto foi acompanhado de forma unânime pelo colegiado.

24. O mesmo entendimento já havia sido pacificado no âmbito da TNU, através do Pedido de
Uniformização de Lei Federal 200651630001741: “para restar comprovada a exposição ao
agente insalubre ruído, é necessária aferição por laudo técnico, embora exista a
possibilidade de suprir a ausência de tal documento por meio do Perfil Profissiográfico
Previdenciário – PPP, uma vez que tal documento é baseado em perícia”.

25. Na hipótese vertente, não foi suscitada pela Autarquia qualquer dúvida objetiva quanto ao
PPP apresentado, tampouco havendo vícios no documento que poderiam eliminar ou reduzir
sua eficácia probante.

26. Por fim, no que tange ao critério de correção monetária utilizado no momento da
condenação, o STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE 870.947/SE,
decidindo, que “a TR se revela inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi reafirmado pelo Plenário do STF, que o
IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios), a contar de junho de 2009 em diante, expurgando-se a TR da correção dessas
dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do INSS de que o IPCA-e e o INPC só
deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do julgamento de mérito do RE). Portanto, o
STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos realizado nos autos do RE 870.947, o que
tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo
ser afastada por completo a aplicação da Taxa Referencial (TR).

27. Em que pese constar no voto do Relator Min. Luiz Fux, na proposta de tese, a indicação
do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão, tal parte foi suprimida,
de modo que tão somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo, considerando,
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inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da casa, qual
seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no momento
em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza pagamentos aos seus
administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n. 8213/91, que trata
especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de
acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE". 

28. Essa lógica levou o STJ, em sede de recursos repetitivos, a firmar a Tese 905 no âmbito
do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As condenações impostas à Fazenda Pública
de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91". Não se pode sequer pretender o manejo do IPCA-E em razão da
casuística do julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o caso que embasou o referido
julgado versava sobre benefício assistencial (LOAS), com previsão em lei própria, diversa da
Lei de Benefícios. 

29. Dessa forma, a sentença tampouco merece reparos nesse aspecto.

30. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pelo INSS, mas no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
no pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem
para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000801874v5 e do código CRC 1125cb3b. 
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RECURSO CÍVEL Nº 0023508-66.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MIGUEL DE JESUS MARQUES (AUTOR)
ADVOGADO: GERALDO BENICIO (OAB ES018446)
ADVOGADO: LARISSA CRISTIANI BENICIO (OAB ES019803)
ADVOGADO: RAFAELLA CHRISTINA BENÍCIO (OAB ES017409)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pelo INSS, mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no pagamento de honorários advocatícios
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875783v2 e do código CRC bcd6874c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035655-27.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCINEZ DA SILVA PADILHA (AUTOR)

RELATÓRIO

 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO
ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trato de embargos de declaração opostos pelo INSS (Evento nº 89) em face do Acórdão
desta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso, mantendo-se a condenação da
Autarquia à conceder a aposentadoria por tempo de contribuição à autora. Alega, em síntese,
que houve omissão no julgado, não ter se pronunciado quanto à existência de EPI eficaz, o
que afastaria a especialidade do labor desempenhado.

2. Verificada a tempestividade do recurso e presentes os demais pressupostos de sua pré-
admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

3. Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum
dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC, não se prestando, portanto, a novo julgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais, de modo genérico, para a viabilização de eventual recurso extraordinário.
Visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental,
contradição entre a fundamentação e a conclusão, erro material ou obscuridade nas razões
desenvolvidas.

4. Considero que os embargos interpostos são reflexos unicamente da insatisfação do INSS
com a decisão, havendo pretensão a um novo julgamento da matéria. Não merecem prosperar
as alegações, tendo em vista que o Acórdão esteve pautado em fundamentação exauriente.
Com efeito, no tópico "8", a decisão se manifestou expressamente com relação ao EPI.
Vejamos:
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8. Pois bem. As alegações da Autarquia não merecem acolhida, eis que a parte autora
comprovou a especialidade do serviço prestado por meio de PPP’s emitidos pelas respectivas
empregadoras informando a função exercida, como auxiliar/técnica de enfermagem e
exposição a agentes biológicos nocivos à saúde, tais como vírus e bactérias (Evento nº 37,
OUT22), sem a indicação de EPI eficaz. Ainda assim, a TNU já se posicionou sobre o
assunto, no que se refere ao uso de EPI eficaz no labor prestado em ambiente hospitalar: “no
caso de agentes biológicos, o enfermeiro, sobretudo em ambiente hospitalar, encontra-se
sujeito a acidentes como perfuração de luvas ou aspiração dos vírus e bactérias existentes,
sendo as mucosas e a pele não íntegra também vias de entrada desses agentes nocivos. Assim,
eventual fornecimento do EPI não se mostra suficiente para afastar toda e qualquer
possibilidade de prejuízo à saúde, pois o risco de contrair doenças infecto contagiosas
permanece.” (Precedente: PEDILEF 050851218220164 058102 – TNU – publicação:
19/02/2018, julgamento em 19/02/2018, Relator Ministro Raul Araújo).

5. Ante o exposto, voto por CONHECER dos Embargos de Declaração e, no
mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se o acórdão objurgado do evento nº 85.
Intimem-se as partes.

 

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000784390v5 e do código CRC 30e41278. 
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RECURSO CÍVEL Nº 0035655-27.2017.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FRANCINEZ DA SILVA PADILHA (AUTOR)
ADVOGADO: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI (OAB ES004078)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO. Cumpra-se o
acórdão objurgado do evento nº 85. Intimem-se as partes, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875196v2 e do código CRC 6c5a89d7. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005304-62.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE MOREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MULTA. VALOR
EXCESSIVO. PRAZO PARA PAGAMENTO. TUTELA. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a implantar o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição integral, conforme prevista no artigo 201, §7º, I, da
CF/88, a favor da parte autora (art. 16 da Lei 10.259/01), aplicando a regra do fator
previdenciário acaso seja mais vantajosa do que a regra 85/95, considerando o tempo total
de 39 anos 01 mês e 05 dias.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão ou a diminuição do valor estipulado; (ii) que a Lei previdenciária nº 8.213/91
estabelece em seu art. 41-A, § 5º o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento de
obrigação de pagar e a Lei nº 10.259/01, 60 (sessenta) dias conforme seu art. 17. Diante disso,
o prazo fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 31), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
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penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Corroborando com o que foi
exposto, trago à colação, didático aresto jurisprudencial da Corte Regional Federal da 5ª
Região, in litteris:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

 

6. Com efeito, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.º 11.665/08, prevê
que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a
data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão. Nesse
sentido, verifico que a sentença ao determinar que seja implantado o benefício no prazo de 30
(trinta) dias está correta.

7. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em
verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem,
para liquidação e execução da sentença/acórdão, com a observância do artigo 1008, CPC.
Cumpra-se.
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preenchimento do código verificador 500000755890v4 e do código CRC 0cbb1b90. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005304-62.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE MOREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$
500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.
Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com a
observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875424v2 e do código CRC e52c8902. 
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 224

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 44/267

5001704-96.2020.4.02.5002 500000755805 .V4 JES51429© JES7056

RECURSO CÍVEL Nº 5001704-96.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO LUIS RUBIS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. MULTA. VALOR EXCESSIVO. PRAZO PARA
PAGAMENTO. TUTELA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado parcialmente procedente os pedidos condenando o INSS a concessão do
benefício de aposentadoria especial em favor da parte autora, com DIB na DER
(20/02/2019), e DIP na presente data, e pagar-lhe as prestações vencidas, após o trânsito em
julgado, considerando o tempo total de 29 anos 03 meses e 11 dias.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão ou a diminuição do valor estipulado; (ii) que a Lei previdenciária nº 8.213/91
estabelece em seu art. 41-A, § 5º o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento de
obrigação de pagar e a Lei nº 10.259/01, 60 (sessenta) dias conforme seu art. 17. Diante disso,
o prazo fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei.

3. Sem contrarrazões da parte autora.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 225



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 45/267

5001704-96.2020.4.02.5002 500000755805 .V4 JES51429© JES7056

reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Corroborando com o que foi
exposto, trago à colação, didático precedente da Corte Regional Federal da 5ª Região, in
litteris:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

 

6. Com efeito, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.º 11.665/08, prevê
que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua
concessão. Nesse sentido, verifico que a sentença ao determinar que seja implantado o
benefício no prazo de 30 (trinta) dias está correta.

7. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em
verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem,
para liquidação e execução da sentença/acórdão, com a observância do artigo 1008, CPC.
Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755805v4 e do código CRC df58cae2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001704-96.2020.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO LUIS RUBIS (AUTOR)
ADVOGADO: ESTER DINIZ BRITO (OAB ES023542)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$
500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.
Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com a
observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875426v2 e do código CRC 713e3222. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001653-59.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARLINDO LAHASS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.  RUÍDO. PROVA
POR PPP. EXPOSIÇÃO A NÍVEIS SUPERIORES AOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO. PEDILEF 05016573220124058306. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PARA O INPC.

1. Trato de Recurso Inominado (Evento nº 38) interposto pelo INSS em face da sentença
(Evento nº 31) que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a reconhecer,
como especiais, os períodos trabalhados pelo autor, de 11.11.1991 a 01.01.2003 e 19.11.2003
a 21.09.2017, e a conceder o benefício de aposentadoria especial com DIB em 21.09.2017.
Trago à baila, trechos objurgados da sentença, lavrados nos seguintes termos, in litteris:

“Pretende a parte autora o benefício de Aposentadoria Especial desde o requerimento
administrativo.

O PPP juntado as folhas 15 a 18, evento18, PROCADM foi muito bem elaborado e indica que
o fator ruído por toda a jornada de trabalho fora acima do LT, exceto no período de
01/01/2003 a 18/11/2003, momento em que o ilustra advogado acena para o fator de risco
poeira de sílica que neste período foi produzida na ordem de 1,95mg/m3 para um LT de 0,82
mg/m3. Contudo, o respectivo PPP afirma categoricamente que o EPI foi eficaz.

Com relação à utilização do chamado EPI – equipamento de proteção individual –, necessário
destacar que o Supremo Tribunal Federal, em julgado submetido à repercussão geral, definiu
que, em regra, a utilização de equipamento comprovadamente eficaz é suficiente para afastar
a nocividade encontrada no ambiente de trabalho, exceto quanto ao agente ruído:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
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PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Conduz
à admissibilidade do Recurso Extraordinário a densidade constitucional, no aresto recorrido,
do direito fundamental à previdência social (art. 201, CRFB/88), com reflexos mediatos nos
cânones constitucionais do direito à vida (art. 5º, caput, CRFB/88), à saúde (arts. 3º, 5º e 196,
CRFB/88), à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CRFB/88) e ao meio ambiente de
trabalho equilibrado (arts. 193 e 225, CRFB/88). 2. A eliminação das atividades laborais
nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e
representantes sindicais -, que devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde
dos trabalhadores, como enuncia a Constituição da República, ao erigir como pilares do
Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1º, III, CRFB/88), a valorização
social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3º, 5º, e 196, CRFB/88), e o meio
ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88). 3. A aposentadoria especial
prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados,
para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social,
requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores
de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”. 4. A aposentadoria especial possui
nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a
agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que
não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles
empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 5. A norma inscrita no
art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a
correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível
quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à
aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua
origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE
220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de
04/09/1998. 6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes,
através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no
art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida
na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de
financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este
benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II
do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a
concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. 7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator
Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em
favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção
declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo
para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente
de trabalho hígido a seus trabalhadores. 8. O risco social aplicável ao benefício
previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais
à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável
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que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido
dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido
presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 9. A interpretação do instituto da
aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a
uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial
excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em
“condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10.
Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as
informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a
premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao
benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se
afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado
se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no
mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. O
benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto neste artigo
será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou
seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de
contribuição, respectivamente. 13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela
exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente
não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do
agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo,
tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. 14. Desse modo, a segunda tese fixada
neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15.
Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário. (ARE 664335,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC
12-02-2015).

Neste sentido, vê-se que, mutatis mutandis, o STF houve por chancelar a reiterada
jurisprudência da TNU, há muito consolidada por meio da Súmula nº. 09, in verbis:
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“O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no
caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado (...)”.

2. O INSS alega que não há nos autos a memória de cálculo do ruído e/ou histograma,
alegando, ainda, que a partir de 01 de janeiro de 2004, o nível deve ser expresso em NEN -
Nível de Exposição Normalizado (NEN), que corresponde ao Nível de Exposição (NE)
convertida para a jornada padrão de 8 h diárias. Nesse sentido, pugna para que o recurso seja
provido e seja julgada improcedente a demanda.

3.  Contrarrazões da parte autora (Evento nº 42) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. A comprovação do exercício de atividade em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da prestação do
serviço (tempus regit actum), e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena
de retroatividade e violação ao direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal. Segundo a jurisprudência pátria, no direito à contagem de tempo de
serviço em condições especiais, há um direito subjetivo que se incorpora ao patrimônio do
sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada, não podendo ser atacado por norma
superveniente que torne mais difícil a sua prova.

6. Até 28.04.95, data em que entrou em vigor a Lei nº 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas:
pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79; ou pela presença, no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos,
químicos e biológicos listados nos referidos decretos, mediante informações prestadas pelas
empresas nas quais o autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40
e DSS-8030), à exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação
técnica através de laudo pericial.

7. Todavia, com a publicação da Lei nº 9.032/95 em 29.04.95, e a nova redação do caput do
art. 57 da Lei nº 8.213/91, passou a ser necessária a prova da presença do agente físico,
químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as condições
especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais aproveitáveis os anexos
dos Decretos mencionados, na parte em que tratavam do enquadramento por categoria
profissional.
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8. As listas de condições especiais dos Decretos nº 83.080/79 e 53.831/64 vigoraram somente
até 05.03.97, quando da vigência do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a Medida
Provisória nº 1.523 (publicada no DOU de 14.10.96), convertida depois na Lei nº 9.528/97.

9. Dessa forma, durante o período de 29.04.95 a 14.10.96 o segurado pode comprovar
exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações da empresa).
Posteriormente à MP 1.523/96 houve a necessidade de laudo técnico no intuito de confirmar
referida exposição (nova redação atribuída ao art. 58, §1º, da Lei 8.213/91). Esta Medida
Provisória também acrescentou ao art. 58 da Lei 8.213/91 o § 4º, que dispõe que a
comprovação será feita através do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – formulário
que veio para substituir os demais existentes até então – devendo ser elaborado e atualizado
pela empresa, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Portanto, a partir de
15.10.96 tornou-se obrigatória a apresentação do formulário de informação (PPP) ou do laudo
técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho.

10. No que se refere ao agente físico ruído, tem-se que o nível caracterizador da nocividade é
de 80 decibéis até 05.03.1997 (edição do Decreto 2.172/1997), após, de 90 dB, até 18.11.2003
(edição do Decreto 4.882/2003), quando houve uma atenuação, sendo que o índice passou a
ser de 85 dB, nos termos pacificados pela jurisprudência, (v. g.: STJ, 6ª T., AgREsp 727497,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v. u., DJU 01.08.05, p. 603; TRF 3ª R., 10ª T AC 1518937,
Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, v.u., CJ1 14.03.12; TRF 3ª R., 7ª T.AC 849874, Rel. Des.
Fed. Walter do Amaral, v. u., CJ1 30.03.10, p. 861; TRF 3ª R., 9ª T., AI 291692, Rel. Des.
Fed. Marisa Santos, v. u., DJU 16.08.07, p. 475; bem como de conformidade com as Súmulas
nº 32, da TNU, e nº 29, da AGU). Registro que a jurisprudência tem se posicionado, em
especial o STJ e a TNU, no sentido de que a nocividade está caracterizada com exposição a
ruído superior aos estabelecidos nos Decretos. Precedentes: AgRg nos EREsp 1157707/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/05/2013; AgRg no
REsp 1326237/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/05/2013;
REsp 1365898/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/04/2013; AgRg no
REsp 1263023/SC, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/05/2012; e AgRg no
REsp 1146243/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12/03/2012. 3. 3. Incidente
de uniformização provido. (PET 9059/RS, petição 2012/0046729-7, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, S1 Primeira Seção, data do julgamento 28/8/2013, data da
publicação/fonte: Dje 09/09/2013).

11. No caso concreto, o INSS impugnou a sentença quanto a não apresentação nos autos da
memória de cálculo do ruído e/ou histograma, alegando, ainda, que a partir de 01 de janeiro
de 2004, o nível deve ser expresso em NEN - Nível de Exposição Normalizado (NEN), que
corresponde ao Nível de Exposição (NE) convertida para a jornada padrão de 8 h diárias.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 226

tel:1518937
tel:1157707
tel:1326237
tel:1365898
tel:1263023
tel:1146243
tel:2012/0046729-7


11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 53/267

5001653-59.2018.4.02.5001 500000790817 .V5 JESX51453© JES7056

12. Com relação à ausência de memória de cálculo e/ou histograma, ressalto que a
jurisprudência do TRF 2ª Região está no sentido de ser dispensável a medição detalhada do
nível ruído em vários momentos diferentes durante a jornada de trabalho. Isso porque, o que
confere habitualidade e permanência à exposição é a regularidade e frequência com que
acontece, não sendo necessário que ocorra ao longo de toda a jornada de trabalho.
(Acórdão proferido nos autos do processo nº 0091607-66.2016.4.02.5101, datado de
09.05.2019, relator Antônio Ivan Athié).

13. Além disso, o art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91 prescreve que “a comprovação da efetiva
exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, emitido pela empresa ou seu
preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista”. Assim, apresentado o PPP, documento emitido com base no próprio laudo
técnico, dispensa-se a apresentação de histograma ou medições de ruído. Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados, ipsis litteris:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AGENTE RUÍDO. RECURSO E
REMESSA NÃO PROVIDOS. No que se refere ao agente ruído, necessário esclarecer que é
pacífico o entendimento de que o tempo de serviço rege-se pela legislação vigente ao tempo do
efetivo exercício, devendo ser considerada especial “a atividade exercida com exposição a
ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/97; após essa data, o nível de
ruído tido como prejudicial é o superior a 90 decibéis; a partir do Decreto 4.882, de
18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído reduziu para 85 decibéis, não
havendo falar em aplicação retroativa deste” (2ª Turma, AgRg no REsp 1347335 / PR, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2012 e AgRg no REsp 1352046 / RS, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 08/02/2013). - A documentação apresentada atende aos
requisitos legais, visto que se trata de formulário e PPP emitido pela empresa com base em
laudo técnico de condições ambientais elaborado por profissional legalmente habilitado, que
descreve as atividades exercidas, os fatores de exposição de agressividade e a jornada de
trabalho. - É inexigível a apresentação de histogramas e medições de ruído carreadas ao
longo de todo o tempo de labor especial para ter o tempo reconhecido e convertido, uma vez
que a legislação não faz tal exigência. - Procedendo à conversão dos períodos
reconhecidamente especiais em tempo de serviço comum e somados ao tempo de serviço
comprovado nos autos (até 01/11/2010), tem-se que, na data do requerimento administrativo
(25/11/2010), o autor possuía o tempo mínimo para a concessão da aposentadoria por tempo
de contribuição integral (35 anos, 08 meses e 02 dias de tempo de contribuição), conforme
planilha de cálculo elaborada pelo MM. Juízo a quo, a qual não restou impugnada pelo INSS,
razão pela qual correta a sentença que julgou procedente o pedido inicial. - Recurso e remessa
não providos. (TRF2- AC 201351011221724 Relator(a) Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA - E-DJF2R - Data: 05/12/2014).

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO
RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 226



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 54/267

5001653-59.2018.4.02.5001 500000790817 .V5 JESX51453© JES7056

DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO
PPP. 1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do
segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
(LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT,
ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando
idoneamente impugnado o conteúdo do PPP. 2. No caso concreto, conforme destacado no
escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi
suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas
constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como
meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído". 3.
Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente. (Pet 10.262/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017).

14. Quanto à metodologia de apuração do ruído a contar de jan/2004, a Turma Nacional de
Uniformização (PEDILEF 0501657-32.2012.4.05.8306), em 21.03.2019, decidiu, por
maioria, acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela Confederação
Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos/COBAP, do Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário, para, em efeitos infringentes, fixar as seguintes teses firmadas no
representativo da controvérsia: (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição
de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas
na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição
durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";
(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para
aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova
da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins
de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma". Dessa
forma, para períodos anteriores a nov/2003, admite-se a medição do ruído por meio de
decibelímetro, conforme normas da NR-15 MTE. A partir de então, a medição do ruído deve-
se dar em conformidade com o que preconiza a NHO-01 da FUNDACENTRO (órgão do
Ministério do Trabalho), por intermédio de dosímetro (técnica dosimetria - item 5.1.1.1 da
NHO-01 ou NR-15), só não sendo mais admissível a utilização de decibelímetro.

15. Também é pertinente destacar a decisão da 3ª Câmara de julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, proferida na sessão de 06.12.2018 (Processo nº
35062.002812/2017-04), que, por unanimidade, decidiu a favor do segurado, nos seguintes
termos:

“No que tange à técnica utilizada para aferir a pressão sonora, não é motivo para afastar o
enquadramento dos períodos debatidos, visto que metodologia NHO-01 da
FUNDACENTRO foi adotada por ser mais protetiva para o trabalhador que a metodologia
NR-15, que era anteriormente utilizada. A aferição da técnica utilizada na NR-15 usa um
incremento de duplicação de dose (q) igual a cinco, enquanto a NHO-01 o incremento é de
três, portanto, o limite de tolerância apurado na NHO-01 será sempre inferior ao limite de
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tolerância apurado pela NR-15. Também deve ser considerado que o segurado é parte
hipossuficiente do processo e não pode ser prejudicado por possíveis falhas nos formulários
apresentados que são de responsabilidade do empregador.”

16. Conforme se nota, a metodologia da NR-15 era mais severa para o trabalhador, enquanto a
NHO-01 é mais precisa e benéfica ao segurado.

17. Examinando o PPP anexado aos autos (Evento nº 01, PPP7), observa-se que nos períodos
reconhecidos por sentença como especiais, quais sejam, 11.11.1991 a 01.01.2003 e
19.11.2003 a 21.09.2017, o autor trabalhou na empresa Roca Sanitários Brasil Ltda.,
expondo-se a ruído acima dos limites legais, medidos pela técnica prevista no ANEXO 01 da
NR-15. No documento, vê-se ter sido realizada apuração da média de ruído durante toda a
jornada de trabalho (dosimetria). Ou seja, ainda que empregada a NR-15 na apuração, o
agente físico apontou trabalho em condições insalubres, maléficas à saúde. Portanto, a
medição de pressão sonora feita mediante dosimetria, mesmo a contar de nov/2003, atende às
exigências legais e normativas do INSS. Logo, nada a ser reformado nesse aspecto.

18. Com relação ao critério de correção monetária utilizado no momento da condenação, o
STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que
“a TR se revela inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi reafirmado pelo Plenário do STF, que o
IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios), a contar de junho de 2009 em diante, expurgando-se a TR da correção dessas
dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do INSS de que o IPCA-e e o INPC só
deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do julgamento de mérito do RE). Portanto, o
STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos realizado nos autos do RE 870.947, o que
tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo
ser afastada por completo a aplicação da Taxa Referencial (TR).

19. Em que pese constar no voto do Relator Min. Luiz Fux, na proposta de tese, a indicação
do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão, tal parte foi suprimida,
de modo que tão somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo, considerando,
inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da casa, qual
seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no momento
em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza pagamentos aos seus
administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n. 8213/91, que trata
especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de
acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE". 
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20. Essa lógica levou o STJ, em sede de recursos repetitivos, a firmar a Tese 905 no âmbito
do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As condenações impostas à Fazenda Pública
de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91". Não se pode sequer pretender o manejo do IPCA-E em razão da
casuística do julgamento do RE 870.947/SE, uma vez que o caso que embasou o referido
julgado versava sobre benefício assistencial (LOAS), com previsão em lei própria, diversa da
Lei de Benefícios. 

21. Dessa forma, a sentença deve ser reformada unicamente no que tange ao critério de
correção monetária, para determinar a adoção do INPC, índice aplicável para o reajuste de
benefícios previdenciários e já adotado pelo Manual de Cálculos desta Justiça desde o ano de
2013. Ressalto que a matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que
sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368, STJ,
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em 15.08.2017, DJE
22.08.2017).

22. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pelo INSS, mas no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
no pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Juros e correção
monetária calculados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculos
do Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo
interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000790817v5 e do código CRC b16ae0a8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001653-59.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ARLINDO LAHASS (AUTOR)
ADVOGADO: GERALDO BENICIO (OAB ES018446)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pelo INSS, mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no pagamento de honorários advocatícios
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Juros e correção monetária calculados de acordo com o
Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito
em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do
CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875779v2 e do código CRC 325f83ca. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013486-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZINETE MODESTO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.  EXPOSIÇÃO A
AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE DE ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO DA
ESPECIALIDADE DO LABOR DESEMPENHADO NO PERÍODO
CONTROVERTIDO. PEDILEF 05085121-82.2016.4.05.8102. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

1. Trato de Recurso inominado (Evento nº 12) interposto pelo INSS em face da sentença
(Evento nº 08) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a
reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 1º/7/1991 a 30/9/1992, 29/4/1995 a
21/9/1995 e 20/3/2001 a 17/1/2005, convertendo-o em comum. A sentença foi lavrada nos
seguintes termos, in litteris:

“Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• Reconhecer tempo de serviço especial nos períodos de 1º/7/1991 a 21/9/1995, 1º/7/1995 a
16/2/1999, 20/3/2001 a 21/9/2005, 8/1/2005 a 15/7/2016 e 1º/3/2007 a 29/2/2008.

• Conceder aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com ou sem a
incidência do fator previdenciário, desde o requerimento administrativo. 

Inicialmente, verifico que o INSS já admitiu o enquadramento de atividade especial nos
períodos de 1º/10/1992 a 28/4/1995, 18/1/2005 a 2/11/2014 e 11/4/2015 a 15/7/2016 (evento
6_PROCADM1, fls. 162-163). 

A controvérsia, portanto, se restringe aos períodos de 1º/7/1991 a 30/9/1992, 29/4/1995 a
21/9/1995, 22/9/1995 a 16/2/1999, 20/3/2001 a 17/1/2005, 3/11/2014 a 10/4/2015 e 1º/3/2007
a 29/2/2008.

Enquadramento de atividade especial: períodos de 1º/7/1991 a 30/9/1992 e de 29/4/1995 a
21/9/1995

Para comprovar condição especial de trabalho, a autora exibiu Perfil Profissiográfico
Previdenciário emitido pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (evento
1_PPP5, fls. 1-2). O documento informa que a autora exerceu o cargo de auxiliar de serviços
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gerias, no período de 1º/7/1991 a 30/9/1992, e de auxiliar de enfermagem, no interstício de
1º/10/1992 a 21/9/1995, ficando, em ambos os casos, exposta a vírus, bactérias, fungos e
protozoários (itens 13 e 15). 

O INSS admitiu o enquadramento por categoria profissional apenas no período de 1º/10/1992
a 28/4/1995.

As atribuições da autora estão assim descritas (item 14): (...)

As atividades descritas no documento enquadram-se no código 1.3.4 do Anexo I do Decreto nº
83.080/79 (em vigor até 5/3/1997), que classificava como atividade especial os “trabalhos em
que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes”.

As atividades descritas também se enquadram no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº
2.172/97 (em vigor a partir de 6/3/1997) e do Decreto nº 3.048/99, que classifica como agentes
nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”, citando como exemplo de
atividade que implica tal exposição os “trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato
com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados”.

O INSS alegou que a exposição não ocorria de modo habitual e permanente. Para que se
configure o “trabalho permanente e habitualmente prestado em atividades sujeitas a condições
especiais”, basta que o trabalhador, para exercer todas ou algumas de suas atribuições, fique
obrigado a se expor a local sujeito a risco à sua saúde ou integridade física. Basta que a
exposição faça parte da rotina da atividade profissional, ainda que não perdure toda a jornada
de trabalho. O tempo de exposição não é determinante para a configuração da nocividade do
ambiente de trabalho. Nesse sentido, o Decreto nº 4.882/2003 modificou a redação do art. 65
do Decreto nº 3.084/99, conceituando o trabalho permanente sem fazer qualquer menção à
duração da exposição aos agentes nocivos à saúde:

“Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta Subseção, aquele que é
exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem
ou da prestação do serviço.”

Com efeito, em se tratando de exposição a agentes biológicos, o risco de contaminação
independe do tempo de exposição. O risco de contaminação deve ser considerado permanente
por ser indissociável da prestação do serviço.

Ainda que a autora não exercesse a atividade-fim no período de 1º/7/1991 a 30/9/1992, mesmo
assim ela transitava habitualmente pelo ambiente de trabalho suscetível de contaminação, fato
que basta para configurar condição especial de trabalho, conforme pacificado na
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS. AMBIENTE
HOSPITALAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº
9.032/95. 1. O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 contempla não só os
profissionais da área da saúde, mas também os trabalhadores da área de limpeza que se
expõem a germes infecciosos. A TNU reiterou esse entendimento ao julgar o pedido de
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uniformização de jurisprudência interposto no Processo nº 2007.70.51.006260-7, de minha
relatoria (DOU 09/12/2011). No mesmo sentido: Processo nº 5002734-80.2012.4.04.7011,
Relatora Juíza Kyu Soon Lee, DOU 23/04/2013; Processo nº 5013236-11.2012.4.04.7001,
Relator Juiz André Carvalho Monteiro, julgado em 17/5/2013. 2. Ainda que se considere que a
exposição do auxiliar de serviços gerais às doenças infecto-contagiosas ou materiais
contaminados não tenha sido habitual e permanente, isso não impede o reconhecimento de
atividade especial até 28/4/1995. 3. Pedido parcialmente provido.
(PEDILEF 50147535120124047001, Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves; DOU
16/08/2013)

Assim, reconheço tempo de serviço especial nos períodos de 1º/7/1991 a 30/9/1992 e de
29/4/1995 a 21/9/1995.

Enquadramento de atividade especial: período de 22/9/1995 a 16/2/1999

Nesse período, a autora exerceu o cargo de auxiliar de enfermagem na empresa Clínica
Infantil Jesus Menino Ltda. (evento 6_PROCADM1, fl. 7). 

Antigamente, a caracterização do tempo de atividade especial podia se dar de duas formas:
1º) por exposição a agentes nocivos à saúde, conforme classificação constante do Código
1.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo I do Decreto nº 83.080/79; 2º)
mediante enquadramento por categoria profissional, conforme classificação constante do
Código 2.0.0 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 e do Anexo II do Decreto nº 83.080/79.

O enquadramento por categoria profissional só ficou vedado a partir de 29/4/1995, quando
entrou em vigor a Lei nº 9.032/95. Esta lei passou a condicionar a contagem do tempo de
serviço especial à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou
à integridade física, de modo habitual e permanente (vide nova redação atribuída ao art. 57, §
4º, da Lei nº 8.213/91). E a exigência de comprovação da efetiva exposição é incompatível com
a presunção de insalubridade que até então se admitia em razão do mero exercício de
determinada profissão. 

Desse modo, não é possível admitir o enquadramento por categoria profissional, porque o
período em análise é posterior a 28/4/1995. Como a autora não exibiu nenhum formulário
técnico comprovando exposição a agentes nocivos nesse período, também não é possível
reconhecer condição especial de trabalho por exposição a fator de risco. 

Descarto o enquadramento de atividade especial nesse período.

Enquadramento de atividade especial: período de 20/3/2001 a 17/1/2005

Nesse período, a autora exerceu o cargo de auxiliar de enfermagem na empresa Hospital
Meridional Ltda. (evento 6_PROCADM1, fl. 7). O PPP emitido pela empregadora atesta
exposição a fator de risco biológico (vírus, bactérias e outros) (evento 6_PROCADM1, fls. 65-
67). 

As atribuições da autora estão assim descritas (item 14): (...)
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A perícia técnica do INSS reconheceu condição especial de trabalho nesse período (evento
6_PROCADM1, fl. 87, vide "OBS 1"). Apesar disso, o réu acabou inexplicavelmente deixando
de efetivar o enquadramento no cálculo de tempo de contribuição apurado ao término do
processo administrativo (evento 6_PROCADM1, fls. 158-163). 

O autor tem direito ao enquadramento de atividade especial no período de 20/3/2001 a
17/1/2005.

Enquadramento de atividade especial: período de 3/11/2014 a 10/4/2015

A autora exibiu PPP emitido pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (evento
6_PROCADM1, fls. 68-70). O documento informa o exercício de cargos pela autora nos
períodos de 29/1/2005 a 28/4/2005, 29/4/2005 a 28/2/2006, 1º/3/2006 a 26/7/2007, 27/7/2007
a 2/11/2014 e 11/4/2015 a 15/7/2016. 

O INSS já admitiu o enquadramento em todos os períodos incluídos no PPP. Não há
comprovação de exercício de atividade com exposição a agentes nocivos no período de
3/11/2014 a 10/4/2015. Falta suporte probatório para o reconhecimento de condição especial
de trabalho nesse interstício. 

Enquadramento de atividade especial: período de 1º/3/2007 a 29/2/2008

Esse interstício já está integralmente contido no período de 18/1/2005 a 2/11/2014, para o
qual o INSS já admitiu o enquadramento de atividade especial no processo administrativo
(evento 6_PROCADM1, fl. 162). Tratando-se e período concomitante, eventual
enquadramento de atividade especial não implicaria novo acréscimo de tempo de
contribuição. 

Direito à aposentadoria por tempo de contribuição

Enfim, além dos períodos já reconhecidos pelo INSS no processo administrativo, a autora tem
direito ao enquadramento de atividade especial nos períodos de 1º/7/1991 a
30/9/1992, 29/4/1995 a 21/9/1995 e 20/3/2001 a 17/1/2005.

A conversão desse tempo especial em comum, mediante aplicação do fator de multiplicação
1,2, representa um acréscimo de 1 ano, 1 mês e 3 dias de tempo de contribuição:

Período:                              Modo:                      Total normal:          Acréscimo:

01/07/1991 a 30/09/1992    especial (20%)         1 a 3 m 0 d              0 a 3 m 0 d

29/04/1995 a 21/09/1995    especial (20%)         0 a 4 m 23 d            0 a 0 m 28 d

20/03/2001 a 17/01/2005    especial (20%)         3 a 9 m 28 d            0 a 9 m 5 d

Total.................................................................................................... 1 a 1 m 3 d
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Somados aos 28 anos, 4 meses e 23 dias computados no processo administrativo (evento
6_PROCADM1, fl. 163), a autora contava com 29 anos, 5 meses e 26 dias de tempo de
contribuição até o requerimento administrativo, em 2/5/2017.

Esse somatório de tempo de contribuição ainda era insuficiente para a concessão da
aposentadoria pleiteada (...)”. 

2. O INSS alega que: (i) que, no caso concreto, não ficou comprovado que o trabalho da
autora no período reconhecido pela sentença foi desenvolvido em setores de isolamento de
doenças infecto-contagiosas dos hospitais ou ambulatórios, conforme estabelecem os
Decretos 53.831/64, 2.121/97 e 3.048/99; (ii) que restou caracterizado o contato apenas
eventual da autora aos agentes biológicos listados nos Decretos, o que não enseja
reconhecimento da especialidade de tais períodos.

3.  Sem contrarrazões da parte autora.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. A comprovação do exercício de atividade em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da prestação do
serviço (tempus regit actum), e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena
de retroatividade e violação ao direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da
Constituição da República de 1988. Segundo a Jurisprudência dos Tribunais, no direito à
contagem de tempo de serviço em condições especiais, há um direito subjetivo que se
incorpora ao patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada, não
podendo ser atacado por norma superveniente que torne mais difícil a sua prova.

6. Até 28.04.95, data em que entrou em vigor a Lei nº 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas:
pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79; ou pela presença, no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos,
químicos e biológicos listados nos referidos decretos, mediante informações prestadas pelas
empresas nas quais o autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40
e DSS-8030), à exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação
técnica através de laudo pericial.

7. Todavia, com a publicação da Lei nº 9.032/95 em 29.04.95, e a nova redação do caput do
art. 57 da Lei nº 8.213/91, passou a ser necessária a prova da presença do agente físico,
químico ou biológico no ambiente de trabalho, para que ficassem caracterizadas as condições
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especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não sendo mais aproveitáveis os anexos
dos Decretos mencionados, na parte em que tratavam do enquadramento por categoria
profissional.

8. As listas de condições especiais dos Decretos nº 83.080/79 e 53.831/64 vigoraram somente
até 05.03.97, quando da vigência do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a Medida
Provisória nº 1.523 (publicada no DOU de 14.10.96), convertida depois na Lei nº 9.528/97.

9. Dessa forma, durante o período de 29.04.95 a 14.10.96 o segurado pode comprovar
exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações da empresa).
Posteriormente à MP 1.523/96 houve a necessidade de laudo técnico no intuito de confirmar
referida exposição (nova redação atribuída ao art. 58, §1º, da Lei 8.213/91). Esta Medida
Provisória também acrescentou ao art. 58 da Lei 8.213/91 o § 4º, que dispõe que a
comprovação será feita através do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – formulário
que veio para substituir os demais existentes até então – devendo ser elaborado e atualizado
pela empresa, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Portanto, a partir de
15.10.96 tornou-se obrigatória a apresentação do formulário de informação (PPP) ou do laudo
técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho.

10. No caso concreto, o INSS controverte o período de labor desempenhado como
auxiliar/técnica de enfermagem de 1º/7/1991 a 30/9/1992, de 29/4/1995 a 21/9/1995 e de
20/3/2001 a 17/1/2005, reconhecido pelo magistrado a quo como especiais, in verbis:

10.1. Período de 1º/7/1991 a 30/9/1992 e de 29/4/1995 a 21/9/1995: enquadramento no código
1.3.4 do Anexo I do Decreto nº 83.080/79 (em vigor até 5/3/1997), que classificava como
atividade especial os “trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais
infecto-contagiantes”. As atividades descritas no PPP também se enquadram no código 3.0.1
do Anexo IV do Decreto nº 2.172/97 (em vigor a partir de 6/3/1997) e do Decreto nº 3.048/99,
que classifica como agentes nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”.
Realço que o que confere habitualidade e permanência à exposição é a regularidade e
frequência com que acontece, não sendo necessário que ocorra ao longo de toda a jornada
de trabalho. (TRF2, 1ª Turma Especializada, AC nº 0091607-66.2016.4.02.5101, Data de
julgamento: 09/05/2019, Relator Des. Antônio Ivan Athié).

10.2. Período de 20/3/2001 a 17/1/2005: a parte autora comprovou a especialidade do serviço
prestado por meio de PPP emitido pela respectiva empresa empregadora, informando a
função exercida, como auxiliar/técnica de enfermagem, e exposição a agentes biológicos
nocivos à saúde, tais como vírus e bactérias (Evento nº 06, PROCADM1, fls. 65-67). A TNU já
se posicionou, inclusive, no sentido de que o uso de EPI eficaz não afasta o caráter prejudicial
à saúde do labor desempenhado no ambiente hospitalar: “no caso de agentes biológicos, o
enfermeiro, sobretudo em ambiente hospitalar, encontra-se sujeito a acidentes como
perfuração de luvas ou aspiração dos vírus e bactérias existentes, sendo as mucosas e a pele
não íntegra também vias de entrada desses agentes nocivos. Assim, eventual fornecimento do
EPI não se mostra suficiente para afastar toda e qualquer possibilidade de prejuízo à saúde,
pois o risco de contrair doenças infecto contagiosas permanece.” (TNU, PEDILEF
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050851218220164 058102, Data de julgamento: em 19/02/2018, Relator Ministro Raul
Araújo). Ademais, é de se destacar que perícia técnica do INSS reconheceu condição especial
de trabalho nesse período (Evento nº 06, PROCADM1, fl. 87, vide "OBS 1"), e, apesar disso,
deixou de efetuar o enquadramento no cálculo de tempo de contribuição apurado ao término
do processo administrativo (Evento nº 06, PROCADM1, fls. 158-163).

11. A sentença, portanto, está em consonância com o que foi exposto e com a Jurisprudência
do Colegiado Nacional de Uniformização, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

12. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pelo INSS, mas no
MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
no pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Os juros e a
correção monetária deverão ser calculados pelo Manual de Orientação de Procedimentos de
Cálculo do Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não
havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das
Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000824350v7 e do código CRC cf9bf0fb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013486-74.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUZINETE MODESTO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICK LEMOS ANGELETE (OAB ES019521)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pelo INSS, mas no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no pagamento de honorários advocatícios
correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Os juros e a correção monetária deverão ser calculados pelo
Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculo do Conselho da Justiça Federal.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito
em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao
Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do art.
1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875781v2 e do código CRC e08f6dfc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:54 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003149-23.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NALIA MARIA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.  EXPOSIÇÃO A
AGENTES BIOLÓGICOS. ATIVIDADE DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE
ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL CONTAMINADO. COMPROVAÇÃO DA
ESPECIALIDADE DO LABOR DESEMPENHADO NO PERÍODO
CONTROVERTIDO. PEDILEF 05085121-82.2016.4.05.8102. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

1. Trato de Recurso inominado (Evento nº 31) interposto pelo INSS em face da sentença
(Evento nº 12/24) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a
reconhecer a qualidade de serviço prestado pela autora em condições especiais no interregno
de 01.01.1987 a 19.12.1996 e 20.12.1996 a 09.03.2010. A sentença foi lavrada nos seguintes
termos, já com as modificações feitas em sede de julgamento de embargos de declaração
(Evento nº 24), in litteris:

(...) DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Alega a demandante que, quando da prestação de serviço nos períodos alegados na
inicial, esteve exposta a agentes nocivos à saúde, razão por que requer o reconhecimento do
caráter especial dos respectivos tempos de serviço, para efeito de conversão de seu benefício
em aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição com averbação e
conversão de períodos especiais.

O ponto controvertido reside em saber se a parte autora, de fato, trabalhou em condições
especiais nos períodos alegados e se faz jus ao benefício pleiteado.

Primeiramente, cabe ressaltar que a própria autora afirma na exordial, que começou a
trabalhar exposta a riscos biológicos em 01/06/1988 e que requereu seu benefício em
25/03/2011.

Em análise da cópia do processo administrativo constante no Doc. 12, verifica-se que o
processo administrativo, aparentemente, findou-se no mesmo ano que se iniciou, ou seja, em
2011. Assim, mesmo levando-se em consideração a eventual reafirmação da DER em âmbito
administrativo, e ainda que fossem reconhecidos todos os períodos trabalhados como
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especiais, a autora não completaria 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição em
caráter especial, razão pela qual o pedido de conversão do benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição normal em aposentadoria especial deve ser julgado improcedente.

Verificado que a autora não possuía direito ao benefício de aposentadoria especial quando de
seu requerimento, passo à análise do pedido de conversão de seu benefício em aposentadoria
por tempo de contribuição com averbação e conversão de períodos especiais.

No que tange aos intervalos de 01/06/1988 a 01/11/1989 (fls. 2/3, do Doc. 6), de 01/01/1987 a
19/12/1996 (fl. 4, do Doc. 6), de 02/10/1995 a 09/03/2010 (Data da Emissão do PPP – Fls.
5/6, do Doc. 6), verifica-se que restou suficientemente comprovado o labor em condições
especiais, vez que comprovado o contato habitual, permanente, não ocasional, nem
intermitente, com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e materiais
contaminados.

Com efeito, de acordo com os PPPs, a demandante foi submetida a exposição a doenças
infectocontagiosas. Embora não conste nos documentos referidos que a exposição ocorria de
forma habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente, consta nos referidos documentos
que as atividades da demandante abarcavam efetuar a limpeza de todo material hospitalar do
centro cirúrgico, UTI e unidades de internação e efetuar sua esterilização.

Não subsistem dúvidas, portanto, que a autora esteve exposta, de forma habitual, permanente,
não ocasional, nem intermitente, a agentes biológicos nocivos à saúde, bem como a materiais
contaminados.

Considerando que a autora esteve exposta a agentes biológicos contagiosos durante todos os
períodos, a eficácia do EPI não pode ser reconhecida, conforme fundamentação acima.

 (...)”.

Sendo assim, os períodos de trabalho de 01/01/1987 a 19/12/1996 e de 20/12/1996 a
09/03/2010 (excluídos os períodos concomitantes) aqui reconhecidos, totalizam 23 (vinte e
três) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de trabalho reconhecidos como exercidos em
condições especiais.

De acordo com o art. 70, § 2º do Decreto nº 3.048/99, na hipótese de tempo a converter de 25
(vinte e cinco) anos, como no caso em tela, o multiplicador utilizado para mulher é de 1,20
(um vírgula vinte). Assim, os períodos em que se trabalhou na atividade especial (insalubre),
que estão sendo considerados neste ato serão multiplicados por 1,20 (um vírgula vinte),
obtendo-se com o resultado a conversão para o tempo comum.

Desta maneira, ao período de contribuição computado para a concessão do benefício autoral,
deverá ser acrescido 1.694 (mil seiscentos e noventa e quatro) dias, referente ao plus da
conversão dos períodos de trabalho reconhecidos como especiais.

Neste sentido, o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição
deverá ser julgado procedente, no intuito de ser averbado o período de trabalho reconhecido
nestes autos como especial e modificado o cálculo da renda mensal inicial se, e somente se, a
renda mensal for superior que a atual.
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III- DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na
inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e CONDENO o INSS a:

a) revisar a RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição recebida pela
autora, NALIA MARIA SOUZA DE ALMEIDA, CPF nº 702.531.537-00, de forma que
deverão ser averbados os períodos de trabalho reconhecidos nestes autos como especiais, a
serem devidamente convertidos em comum, de 01/01/1987 a 09/03/2010, com a consequente
modificação do cálculo da renda mensal inicial da parte autora, se, e somente se, a renda
mensal for superior que a atual, mantendo a DIB em 25/03/2011;

b) pagar o valor das prestações vencidas referentes às diferenças encontradas, após o trânsito
em julgado, observada a prescrição quinquenal.

Deverá o réu apresentar o cálculo do valor da renda mensal apurada após a revisão, antes
de implementar a modificação, para que seja averiguado pela parte autora se a nova RMI é
superior ou inferior à atual.

(...)

P.R.I.”

Levando-se em conta a modificação do julgado, deverá o INSS ser intimado, novamente, para
o cumprimento da r. sentença. Assim, considerando o teor da presente decisão, indefiro, por
ora, a majoração da multa requerida na petição constante do Evento 22.

P.R.I.

2. O INSS alega que: (i) que, no caso concreto, não ficou comprovado que o trabalho da
autora nos períodos em questão foi desenvolvido em setores de isolamento de doenças
infecto-contagiosas dos hospitais ou ambulatórios, conforme estabelecem os Decretos
53.831/64, 2.121/97 e 3.048/99; (ii) o uso de EPI eficaz impede que se reconheça o tempo de
serviço como especial, exceto para o ruído; (iii) que os juros e a correção monetária devem
seguir o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

3.  Contrarrazões da parte autora (Evento nº 38) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO
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5. Pois bem. A comprovação do exercício de atividade em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física rege-se pela lei vigente à época da prestação do
serviço (tempus regit actum), e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena
de retroatividade e violação ao direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da
Constituição da República de 1988. Segundo a jurisprudência pátria, no direito à contagem de
tempo de serviço em condições especiais, há um direito subjetivo que se incorpora ao
patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada, não podendo ser
atacado por norma superveniente que torne mais difícil a sua prova.

6. Até 28.04.95, data em que entrou em vigor a Lei nº 9.032/95, a caracterização das
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas:
pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos Decretos nº
53.831/64 e 83.080/79; ou pela presença, no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos,
químicos e biológicos listados nos referidos decretos, mediante informações prestadas pelas
empresas nas quais o autor estivesse trabalhando no período questionado (formulários SB-40
e DSS-8030), à exceção do trabalho exposto a ruído e calor, que sempre exigiu mediação
técnica através de laudo pericial.

7. Todavia, com a publicação da Lei nº 9.032/95 em 29.04.95, e a nova redação do caput do
art. 57 da Lei nº 8.213/91, passou a ser necessária a prova da presença do agente físico,
químico ou biológico no ambiente de trabalho (formulários SB-40 e DSS-8030), para que
ficassem caracterizadas as condições especiais prejudiciais à saúde e à integridade física, não
sendo mais aproveitáveis os anexos dos Decretos mencionados, na parte em que tratavam do
enquadramento por categoria profissional.

8. As listas de condições especiais dos Decretos nº 83.080/79 e 53.831/64 vigoraram somente
até 05.03.97, quando da vigência do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou a Medida
Provisória nº 1.523 (publicada no DOU de 14.10.96), convertida depois na Lei nº 9.528/97. A
partir da MP nº 1.523, passou-se a exigir a exigir que os formulários fossem elaborados com
base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho
ou engenheiro de segurança no trabalho (LTCAT) – formulários DSS-8030 ou DIRBEN 8030,
a partir de 03.05.2001 (substituição feita pela IN 49/2001).

9. Dessa forma, durante o período de 29.04.95 a 14.10.96 o segurado pode comprovar
exposição à agente nocivo por qualquer meio de prova documental (informações da empresa).
Posteriormente à MP 1.523/96 houve a necessidade de laudo técnico no intuito de confirmar
referida exposição (nova redação atribuída ao art. 58, §1º, da Lei 8.213/91). Esta Medida
Provisória também acrescentou ao art. 58 da Lei 8.213/91 o § 4º, que dispõe que a
comprovação será feita através do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – formulário
que veio para substituir os demais existentes até então – devendo ser elaborado e atualizado
pela empresa, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Portanto, a partir de
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15.10.96 tornou-se obrigatória a apresentação do formulário de informação (PPP) ou do laudo
técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho.

10. No caso concreto, o INSS controverte o período de labor desempenhado como auxiliar de
esterilização e de enfermagem, de 01.01.1987 a 19.12.1996 e 20.12.1996 a 09.03.2010,
reconhecido pelo magistrado a quo como especiais, in litteris:

10.1. Período de 01.01.1987 a 19.12.1996: “Auxiliar de esterilização – lava material
contaminado, prepara pacotes de roupa para esterilizar, opera autoclave, armazena o
material esterilizado e distribuiu o material esterilizado para os setores. Responsável pela
lavagem de todo material contaminado do centro cirúrgico”. Enquadramento no código 1.3.4
do Anexo I do Decreto nº 83.080/79 (em vigor até 5/3/1997), que classificava como atividade
especial os “trabalhos em que haja contato permanente com doentes ou materiais infecto-
contagiantes”. As atividades descritas no PPP também se enquadram no código 3.0.1 do
Anexo IV do Decreto nº 2.172/97 (em vigor a partir de 6/3/1997) e do Decreto nº 3.048/99, que
classifica como agentes nocivos os “microorganismos e parasitas infecto-contagiosos”.
Realço que o que confere habitualidade e permanência à exposição é a regularidade e
frequência com que acontece, não sendo necessário que ocorra ao longo de toda a jornada
de trabalho. (TRF2, 1ª Turma Especializada, AC nº 0091607-66.2016.4.02.5101, Data de
julgamento: 09/05/2019, Relator Des. Antônio Ivan Athié).

10.2. Período de 20.12.1996 a 09.03.2010: ”Auxiliar de enfermagem e auxiliar de
esterilização – efetuar limpeza em todo material hospitalar do centro cirúrgico, UTI e
Unidade de Internação; efetuar limpeza e esterilização de peças, equipamentos em geral e
instrumental cirúrgico contaminado, utilizando produtos apropriados (...)”. A parte autora
comprovou a especialidade do serviço prestado por meio de PPP emitido pela respectiva
empresa empregadora, informando a função exercida e exposição a agentes biológicos
nocivos à saúde, tais como vírus e bactérias (Evento nº 01, ANEXO5, fls. 05/06). A TNU já se
posicionou, inclusive, no sentido de que o uso de EPI eficaz não afasta o caráter prejudicial à
saúde do labor desempenhado no ambiente hospitalar: “no caso de agentes biológicos, o
enfermeiro, sobretudo em ambiente hospitalar, encontra-se sujeito a acidentes como
perfuração de luvas ou aspiração dos vírus e bactérias existentes, sendo as mucosas e a pele
não íntegra também vias de entrada desses agentes nocivos. Assim, eventual fornecimento do
EPI não se mostra suficiente para afastar toda e qualquer possibilidade de prejuízo à saúde,
pois o risco de contrair doenças infecto contagiosas permanece.” (TNU, PEDILEF
050851218220164 058102, Data de julgamento: em 19/02/2018, Relator Ministro Raul
Araújo).

11. Com relação ao critério de correção monetária utilizado no momento da condenação, o
Supremo Tribunal Federal - STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE
870.947/SE, decidindo, que “a TR se revela inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi
reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a contar de junho de 2009 em diante,
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expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do
INSS de que o IPCA-e e o INPC só deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do
julgamento de mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos
realizado nos autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração
de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por completo a aplicação da Taxa
Referencial (TR).

12. Em que pese constar no voto do Relator Min. Luiz Fux, na proposta de tese, a indicação
do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão, tal parte foi suprimida,
de modo que tão somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo, considerando,
inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da casa, qual
seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no momento
em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza pagamentos aos seus
administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n. 8213/91, que trata
especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de
acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE". 

13. Essa lógica levou o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos, a
firmar a Tese 905 no âmbito do REsp 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91". Não se pode sequer
pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística do julgamento do RE 870.947/SE, uma
vez que o caso que embasou o referido julgado versava sobre benefício assistencial (LOAS),
com previsão em lei própria, diversa da Lei de Benefícios. 

14. Assim, a sentença tampouco merece reparos nesse aspecto, pois
determinou corretamente a utilização do Manual de Orientação de Procedimentos sobre os
Cálculos do CJF. 

15. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
no pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Os juros e a
correção monetária deverão ser calculados pelo Manual de Orientação de Procedimentos
sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se as partes. Após,
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não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria
das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000830124v4 e do código CRC 240e5a38. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003149-23.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NALIA MARIA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (OAB ES025360)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL no pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº
9.099/95. Os juros e a correção monetária deverão ser calculados pelo Manual de Orientação
de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se
as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado
pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para
liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-
se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875889v2 e do código CRC d6024387. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004337-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WELITON PEREIRA ROCHA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO CONFIGURADA OMISSÃO. TEMA 709 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA
ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. EMBARGOS DO INSS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

 

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, opôs embargos de
declaração contra o acórdão da Turma Recursal que manteve a sentença que o condenou a
conceder o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo.
Recorre o embargante pois, entende ter havido omissão/contradição/obscuridade no julgado
por violação ao artigo 57, §8º da Lei 8.213/91, bem como ao Tema 709 do STF, uma vez que
o acórdão concedeu o benefício de aposentadoria especial mesmo em face a continuidade do
desempenho da atividade insalubre pelo autor. Verificada a tempestividade do recurso e
presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade, conheço os Embargos de
Declaração e passo à análise do seu mérito.

VOTO

2. De início, destaca-se que os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade
a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC, não se prestando,
portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão
de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas.
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3. O Embargante sustenta que houve afronta ao art.57, § 8º da Lei 8.213/91 e à tese fixada
pelo STF (Tema 709), nos seguintes termos: “Possibilidade de percepção do benefício da
aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades
laborais nocivas à saúde.”

4. Ignorando o fato de que a matéria alegada pelo embargante sequer foi mencionada no
Recurso Inominado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada por este Colegiado em
relação ao acórdão (Doc.27, Evento 49, RELVOTO1). Deve atentar o recorrente que, ao
manter a sentença por seus próprios fundamentos (Doc.20, Evento 18, SENT1), as razões de
decidir ali contidas tornam-se parte integrante do Acórdão, cujo trecho segue abaixo
transcrito, ipsis litteris:

(…) Os elementos probatórios levados em conta na fundamentação e a natureza alimentar do
benefício demonstram a presença dos requisitos fático-jurídicos necessários à tutela provisória
pleiteada (art. 300, NCPC), motivo pelo qual defiro o pedido de tutela de urgência, para
determinar ao INSS o imediato cumprimento da obrigação de fazer ordenada acima
(concessão da aposentadoria). Sendo certo que, encontrando-se o Autor empregado em
atividade especial, basta que o INSS informe que o vínculo se encontra ativo e que por dever
legal (art. 57 § 8º) a Autarquia não pode cumprir a tutela, bem como a alteração dos fatos,
pode o Autor prontamente requerer o implemento da medida junto ao Juízo competente, seja
aqui ou em sede recursal, o que não se pode admitir é o deferimento a antecipação
contrariando o art. 57 § 8º da lei 8.213/91.

5. Vê-se, portanto, que houve manifestação expressa do juízo acerca da impossibilidade do
autor permanecer na mesma atividade que ensejou o benefício especial, em conformidade ao
que dispõe o art. 46 da Lei nº 8213/91: “O aposentado por invalidez que retornar
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da
data do retorno.” Nada obstante, no julgamento realizado em do referido RE 791961, em
sede de repercussão geral, em 05/06/2020, o Pretório Excelso – STF fixou a seguinte tese, in
verbis:

"I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o
beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade
especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o
segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do
benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os
efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a
implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade,
cessará o benefício previdenciário em questão", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco
Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Vitor Fernando
Gonçalves Cordula, Procurador Federal; e, pela recorrida, o Dr. Fernando Gonçalves Dias.
Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020.

6. Restou estabelecido que, implementado o benefício de aposentadoria especial, seja
administrativa ou judicialmente, e, verificada a continuidade do labor em condições
insalubres, cessará o benefício previdenciário em questão. Em que pese o reconhecimento da
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validade da norma do § 8º do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no caso concreto, considerando a
literalidade do art. 46 da Lei no 8.213/91, de que “o aposentado por invalidez que retornar
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da
data do retorno”, bem como a parte b do item II da decisão do STF que indica o marco na
implantação do benefício (administrativo ou judicial), é de rigor tecer algumas considerações.

7. O INSS indeferiu o benefício de aposentadoria especial formulado pelo autor em
21/11/2017. Nesse cenário, não restou alternativa ao autor, senão continuar trabalhando sob
condições especiais, o que ocorreu até 10/2019. E, com base nos dados que constam no CNIS,
o recorrente sequer observou que o Acórdão foi prolatado em agosto/2020 e o exercício de
atividade laborativa pelo autor, para a CODESA, ocorreu até outubro/2019. Ainda assim,
mesmo com a prolação da sentença judicial favorável à concessão de sua aposentadoria
especial (Doc.20, Evento 18, SENT1), inegável que ainda não se tratava de um direito líquido
e certo, porquanto não transitada em julgado a sentença ou o acórdão. Então, apenas
quando o autor obtiver um título executivo judicial definitivo é que a regra do § 8º, do art. 57,
Lei no 8.213/91, poderá lhe ser imposta, porque só então terá direito à sua aposentadoria
especial.

8. Sem a necessária segurança jurídica (trânsito em julgado da sentença/acórdão) não se pode
impor ao autor abandonar o emprego e o trabalho sob condições especiais, sob invocação do §
8º, do art. 57, Lei nº 8.213/91. Aliás, nem mesmo a implantação do benefício de
aposentadoria especial, via antecipação de tutela, cumprida pelo INSS em 14/03/2019
(Doc.24, Evento 36 EXECUMPR1), afasta essa exegese. Não é desconhecido que desde o
cancelamento da Súmula nº 51 da TNU, que os segurados estão sujeitos à cobrança dos
proventos que porventura receberam a tal título, uma vez revogada a tutela de urgência que
tem nítido caráter precário.

9. Logo, somente a partir do momento em que o autor passar a receber sua aposentadoria
especial em caráter definitivo, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença, é que, então,
deverá se submeter à regra do § 8º, do art. 57, Lei nº 8.213/91, sob pena de correr o risco de
ter cancelada sua aposentadoria especial. Assim, ainda que o recebimento do benefício
retroaja à data do requerimento administrativo (DER), como prevê a lei (§ 2º do art. 57, Lei nº
8213/91), o comando restritivo de deixar o trabalho especial só poderá ser usado em seu
desfavor, quando o direito à aposentadoria especial estiver inequivocamente integrado ao
seu patrimônio jurídico. De todo modo, a parte dispositiva do Acórdão não merece reparos.
Uma vez que a aposentadoria especial esteja implantada em definitivo pela Autarquia
Previdenciária Federal, o autor NÃO poderá mais receber o benefício previdenciário, se
estiver, comprovadamente, trabalhando em atividade insalubre, perigosa ou penosa, sem
prejuízo de receber os valores em atraso, já mencionados na sentença.
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10. Por tudo o que foi exposto, VOTO POR CONHECER dos EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO interpostos pelo INSS mas, NEGAR-LHES provimento. Cumpra-se o
acórdão do evento nº 49. Intimem-se as partes.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000807766v4 e do código CRC d8fddc9f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004337-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: WELITON PEREIRA ROCHA (AUTOR)
ADVOGADO: GERALDO BENICIO (OAB ES018446)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo INSS mas, NEGAR-LHES
provimento. Cumpra-se o acórdão do evento nº 49. Intimem-se as partes, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875201v2 e do código CRC c3b4fa9c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:44 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001388-54.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: POLIBIO JOSE DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs embargos de declaração
(doc. 22, evento nº 41, EMBDCL1) em face da decisão (evento nº 36) que determinou a
suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema STJ nº 1031. Alega que houve
omissão, tendo em vista a ausência de manifestação acerca da cessação ou manutenção da
tutela antecipada concedida na sentença do evento nº 17. Verificada a tempestividade do
recurso e presentes os demais pressupostos de sua admissibilidade, conheço os Embargos de
Declaração e passo à análise do seu mérito, com o VOTO.

VOTO

2. De início, destaca-se que os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade
a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC, não se prestando,
portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos, porquanto visam, unicamente,
completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões desenvolvidas.

3. Verifico que de fato, assiste razão ao INSS quanto à ausência de manifestação acerca da
cessação ou manutenção da tutela deferida em sede de sentença. Nesse sentido, considerando
que o Recurso Inominado possui apenas efeito devolutivo, mantenho a tutela concedida na
sentença.

4. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso do INSS e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO para que conste da decisão (evento nº 36, DESPADEC1, doc. 21) a
manutenção da tutela concedida na sentença do evento nº 17. Intimem-se as partes.
Cumpra-se o determinado na Decisão do evento nº 36.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000754222v5 e do código CRC d1bded80. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001388-54.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: POLIBIO JOSE DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: ESTER DINIZ BRITO (OAB ES023542)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para que conste da decisão
(evento nº 36, DESPADEC1, doc. 21) a manutenção da tutela concedida na sentença do
evento nº 17. Intimem-se as partes. Cumpra-se o determinado na Decisão do evento nº 36, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875211v2 e do código CRC d26582f9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001525-02.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOSE HELCIO DUTRA MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FALTA
DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCISO III, ARTIGO 932, DO CPC.
ENUNCIADO Nº 64 DAS TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

1. O Senhor JOSE HELCIO DUTRA MARTINS, por intermédio de seu advogado, interpôs
recurso inominado (Doc.24, Evento 25, Reclno1) contra a sentença (Doc.22, Evento 19,
SENT1), da lavra do MM. Juiz Federal, Dr. Ubiratan Cruz Rodrigues, que julgou
IMPROCEDENTES os pedidos que constam na inicial. O INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS apresentou contrarrazões no Doc.29, Evento 29, CONTRAZ1 pela
manutenção da sentença e o desprovimento do recurso. É o breve Relatório. Passo a analisar
os requisitos de admissibilidade recursal.

VOTO

2. Os fundamentos contidos na sentença para o indeferimento do pedido da autora seguem
abaixo transcritos, ipsis litteris:

Do caso dos autos

O INSS alega a existência de coisa julgada, visto que a pretensão autoral já foi apreciada, ao
menos em parte, nos autos do processo nº 5002216-50.2018.4.02.5002.

Compulsando os autos, notadamente a cópia da sentença proferida nos autos da ação nº
5002216-50.2018.4.02.5002, verifica-se que a alegada especialidade dos períodos de trabalho
de 17/03/1976 a 06/07/1976, 20/03/1980 a 18/06/1980; 01/12/84 a 06/06/1987; 20/04/1988 a
13/10/1992; 15/03/1993 a 24/01/1994; 01/10/1997 a 14/01/1998, 03/11/1998 a 15/05/1999;
06/03/2001 a 15/06/2005 e do período de 03/05/2010 até 16/08/2017 já foram devidamente
reconhecidos nos autos da mencionada ação.

Assim, considerando a identidade de partes, pedido e causa de pedir, verifico a existência de
coisa julgada no que diz respeito aos períodos de trabalho já apreciados nos autos da
mencionada ação nº 5002216-50.2018.4.02.5002.
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 Cabe ressaltar que a questão da ocorrência ou não da coisa julgada, em casos como o
presente se mostra complexa, pois apesar de o Código de Processo Civil preconizar em seu
art. 504, que a fundamentação não faz coisa julgada, o fato é que indubitavelmente, há a
eficácia preclusiva da coisa julgada, pois os períodos de trabalho constantes do processo
ajuizado em outubro de 2018, que estão constantes na presente ação, já foram submetidos à
análise judicial e referida decisão, portanto, deve ser imutável, sob pena de acarretar a
eternização de demandas e o desprestígio do Poder Judiciário.

Com efeito, a causa de pedir traduz-se no exercício de atividade urbana, inclusive, com
alegação de exposição a agentes nocivos durante o exercício de algumas atividades, suporte
fático do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

Assim, compatibilizando a causa de pedir com o pedido, tem-se que nos casos de
aposentadoria por tempo de contribuição, com a conversão de períodos exercidos em
atividades especiais, há um pedido implícito ao pedido de aposentadoria em si que é o pedido
de reconhecimento do exercício de atividade urbana, inclusive, aquela desempenhada em
regime especial, por um determinado lapso temporal, ou seja, é tanto um requisito exigido
para a concessão do benefício quanto, em si próprio, um pedido autônomo.

É certo que com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação nº 5002216-
50.2018.4.02.5002 somente seu dispositivo é acobertado pela autoridade da coisa julgada,
mas, conforme preconiza o art. 508 do CPC, as questões que estão fora do limite objetivo da
coisa julgada, mas interferem com o mérito da causa são atingidas pela eficácia preclusiva da
coisa julgada.

 Os períodos de trabalho que não foram reconhecidos como exercidos sob condições especiais,
nos autos da ação ajuizada em outubro de 2018, não poderão ser novamente apreciados na
presente ação, tendo em vista sua eficácia preclusiva. De igual maneira, os períodos de
trabalho já reconhecidos como exercidos sob condições especiais, não necessitam de serem
novamente reapreciados por este Juízo.

Assim, acolho parcialmente a preliminar de coisa julgada alegada pelo réu em relação aos
períodos de trabalho até 13/09/2017 (1ª DER).

No que se refere ao período de trabalho posterior a 13/09/2017 até a data do segundo
requerimento administrativo (24/03/2019), o autor não trouxe aos autos documentos que
indicassem que esteve exposto a qualquer tipo de agente nocivo, motivo pelo qual não deve
ser reconhecido como especial.

III – DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expostos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial,
nos moldes do art. 487, I, do CPC.

3. Em suas razões recursais, de forma confusa, argumenta que “a metodologia empregada na
medição do ruído, a partir de 01/01/2004 (NHO-01 da FUNDACENTRO), e qualquer
irregularidade no preenchimento ou na metodologia não descaracteriza por si só o
reconhecimento da atividade especial, já que se trata de providência realizada pelo
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empregador, sob a fiscalização do próprio INSS –cabendo inclusive punição no caso de
descumprimento das regras”. Todavia, em nenhum momento se discute as formalidades da
medição do ruído exigidas em lei após 2004. Restou decidido que, no período de 13/09/2017
a 24/03/2019 não há qualquer documento nos autos que comprove a efetiva exposição do
autor a agentes nocivos à sua saúde/integridade física.

4. Nesse sentido, é nítida a falta de dialeticidade do recurso apresentado. O recorrente, por
intermédio de seu causídico, não enfrenta os termos da sentença, com a apresentação de
argumentos que elucidem a existência de qualquer erro de julgamento (error in judicando) ou
de procedimento (error in procedendo).

5. Ora, o recurso inominado tem as mesmas características da Apelação do rito comum do
CPC, razão pela qual a aplicação do inciso III, do artigo 1010, do CPC, ao recurso inominado,
por analogia, é de fácil compreensão, verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade [grifei]

6. Se as razões para a reforma ou a nulidade são inexistentes no recurso inominado, então, o
não conhecimento da peça recursal é inevitável. Nesse sentido, o Enunciado nº 64 das Turmas
Recursais da SJES, in litteris:

Não se conhece de recurso inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do CPC, se
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito recorrida.
Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

7. Por tudo que foi exposto, VOTO por não CONHECER o recurso inominado interposto,
por falta de dialeticidade recursal, com base no inciso III, artigo 932, do CPC, com
observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do
Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, haja vista que o recurso
sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se.
Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1008, do
CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000780944v6 e do código CRC de48608c. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001525-02.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: JOSE HELCIO DUTRA MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: CRISTIANO MACHADO FERREIRA (OAB ES026919)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não
CONHECER o recurso inominado interposto, por falta de dialeticidade recursal, com base no
inciso III, artigo 932, do CPC, com observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da
Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em
honorários, haja vista que o recurso sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55,
da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado,
remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com
observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876998v2 e do código CRC f34bdb60. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
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RECURSO CÍVEL Nº 0029866-32.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SENHORA PEREIRA SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO
DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a conceder à parte autora
SENHORA PEREIRA SANTOS, CPF: 03197708776, o benefício previdenciário
de Aposentadoria por idade, NB 178.643.249-5 com DIB em 13/09/2016 (data do
requerimento administrativo) e RMI a calcular pelo INSS.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão ou a diminuição do valor estipulado.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 54), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 200,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Nesse sentido, trago à baila,
didático precedente da Corte Regional Federal da 5ª Região, in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
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as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

 

6. Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais)
o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as
partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755487v4 e do código CRC 332da25e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 0029866-32.2017.4.02.5055/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SENHORA PEREIRA SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00
(quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em
razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege.
Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008,
CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875483v2 e do código CRC 3ea5c24f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011143-08.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SONIA FONSECA DE ALMEIDA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE
APOSENTADORIA. STF. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
 RECURSOS EXTRAORDINÁROS Nº 381.367, 661.256 E 827.833.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 18, § 2º, DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DA
AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.  SENTENÇA MANTIDA POR
FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Trato de Recurso inominado (Evento nº 07) interposto pela parte autora em face da
sentença (Evento nº 03) que julgou improcedentes os pedidos autorais para condenar o
INSS a proceder à transformação de sua aposentadoria por tempo de contribuição em
aposentadoria por idade. A sentença foi lavrada nos seguintes termos, in litteris:

“SENTENÇA

Dispenso a citação do INSS. Não haverá nenhum prejuízo para o INSS em suprimir a
oportunidade para contestação, porque a sentença lhe será favorável. Ademais, na hipótese de
a parte autora interpor recurso contra a sentença, o INSS terá oportunidade de aduzir toda a
sua defesa nas contrarrazões ao recurso.

Conforme é de conhecimento notório, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não existe
direito à desaposentação. Em 27/10/2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode
criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à
'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91” (RE
661.256).

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 1º da Lei
nº 10.259/01). 

Calcular as custas para recurso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.
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2. No recurso, a autora alega equívoco na sentença, já que sua pretensão não é a de
desaposentação, mas a transformação de sua aposentadoria por tempo de contribuição em
aposentadoria por idade, alegando que, após ter se aposentado, continuou a contribuir para os
cofres da previdência social por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos.

3.  Sem contrarrazões do INSS.

4. É o breve relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. Em breve síntese, a desaposentação consiste na reversão do benefício
previdenciário - in casu, a aposentadoria - com a finalidade específica de possibilitar a
aquisição de um novo benefício, ainda que da mesma espécie ou até mesmo de outro regime
previdenciário. Tal pretensão surge, na maioria dos casos, com a continuidade laborativa e
com o prosseguimento dos recolhimentos à Previdência, o que poderia culminar em um novo
benefício, mais vantajoso, em face do novo período contributivo.

6. Não obstante, o STF, em 26.10.2016,  no julgamento dos Recursos Extraordinários nº
381.367 e 661.256 (com repercussão geral), e 827.833, fixou a seguinte tese jurídica: “No
âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à
‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei
8.213/1991”.

7. Extrai-se dos autos que, no caso concreto, a autora pretende renunciar ao benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição concedido no ano de 2007 para “transformá-
lo” em benefício de aposentadoria por idade, alegando que contribuiu para a previdência
por 15 (quinze) anos consecutivos após a concessão de sua aposentadoria. De fato, não se
trata de desaposentação propriamente dita. Almeja a requerente o reconhecimento do direito à
renúncia da aposentadoria atual e, posteriormente, a concessão de nova aposentadoria
calculada apenas com base nas contribuições posteriores ao início da concessão do primeiro
benefício, aduzindo que há diferença entre o seu pedido e aquele que foi objeto de julgamento
pelo STF. Defende a tese da “transformação de aposentadoria”, conforme se extrai do
Recurso Inominado, in litteris:

“Referida tese consiste em utilizar as novas contribuições vertidas depois da aposentadoria
para a concessão de uma nova aposentadoria sem qualquer comunicação com as
contribuições e aposentadoria anteriores, para tanto, alguns requisitos devem ser observados,
sendo um deles a renúncia da primeira aposentadoria no ato da concessão da segunda diante
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da impossibilidade de cumulação, tal ato de renúncia é completamente possível uma vez que
existe entendimento pacífico no STJ no sentido que a aposentadoria é um direito patrimonial
disponível”.

8. Não obstante, entendo que não merece acolhida a pretensão autoral. Explico.

9. Segundo o art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91: “O aposentado pelo Regime Geral de
Previdência Social–RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele
retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício
dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando
empregado”. 

10. Tal dispositivo deixa claro que não há direito a qualquer prestação previdenciária após a
concessão da aposentadoria com base em contribuições efetuadas no exercício de atividade
após o gozo do benefício, não estando inclusa entre as exceções o deferimento de nova
aposentadoria, conforme se lê.

11. De fato, o pedido feito na exordial encontra respaldo no julgamento dos Recursos
Extraordinários nº 381.367, 661.256 e 827.833, que consideraram constitucional o referido
art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, cujas ementas colaciono a seguir, verbis:

EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91.
Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de
serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de
benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida
a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256
e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela
União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o
direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições
vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de
benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema
previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida
norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em
atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão
disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de
repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo,
por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18,
§ 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e
827.833/SC). (RE 661256, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: 
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)

EMENTA Direito Constitucional. Direito Previdenciário. Desaposentação. Revisão da
aposentadoria. Constitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91. Rejeição da tese da
interpretação conforme para admitir a revisão do valor da aposentadoria. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. 1. Recurso extraordinário interposto contra
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acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual rejeitou a pretensão
dos recorrentes de que fossem recalculados seus proventos de aposentadoria com base nos
36 últimos salários de contribuição, com o consequente reconhecimento da
inconstitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91. 2. Nosso regime previdenciário
possui, já há algum tempo, feição nitidamente solidária e contributiva. 3. Não se vislumbra
nenhuma inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que
veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de
qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação
profissional. 4. A Constituição Federal dispõe que ficam remetidas à legislação ordinária, as
hipóteses em que as contribuições vertidas ao sistema previdenciário repercutem, de forma
direta, na concessão dos benefícios. 5. Recurso extraordinário que é julgado em conjunto
com o RE nº 827833 e o RE nº 66125. Aprovada pelo Plenário da Suprema Corte a seguinte
tese de repercussão geral: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora,
previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da
Lei nº 8213/91”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 381367,
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 26/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017
PUBLIC 31-10-2017)

EMENTA Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91.
Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de
serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de
benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/SC (em que
reconhecida a repercussão geral) e 827.833/SC. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE
nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS
e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que
reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das
contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS
regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um
sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na
aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que
permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação
adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a
seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias,
não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a
regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE
nºs 661.256/SC e 827.833/SC). (RE 827833, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO,
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

12. Sendo assim, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Federal, não há
que se falar em concessão de um novo benefício, mesmo que mediante apenas a utilização de
contribuições posteriores à concessão da nova aposentadoria, tendo em vista a vedação legal e
a tese firmada pelo STF, que concluiu por não existir previsão do direito à desaposentação,
instituto que, ao contrário do alegado no Recurso Inominado, se identifica com o pedido
autoral de “transformação de aposentadoria”.
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13. Essa questão em particular também foi objeto de julgamento pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, que proferiu acórdão contrário ao direito almejado na inicial:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REAPOSENTAÇÃO.
OBJETO DE DECISÃO PELO PLENO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. 1. A concessão do novo benefício com base na totalidade de seus
períodos contributivos, posteriores à concessão original, aquilo que se chamou de
reaposentação (situação do segurado que pretende a concessão do segundo benefício com
base apenas nas contribuições decorrentes da sua permanência ou retorno ao mercado de
trabalho após a concessão de aposentadoria, renunciando ao período anteriormente
aproveitado) não sofreu distinção da solução empregada para as desaposentações e acabou
prevalecendo, no Pleno do STF, por maioria, que não cabe nenhuma prestação aos
segurados aposentados que permanecerem em atividade no RGPS, ou a ele retornarem,
exceto aquelas previstas no § 2º do art. 18 da Lei 8.213/91, declarado constitucional. 2.
Agravo interno improvido. (TRF-4 - AC: 50354524720184047100 RS 5035452-
47.2018.4.04.7100, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento:
17/10/2018, SEXTA TURMA)

14. Nesse contexto, cabe registrar que a aposentadoria é, também, considerada um ato
jurídico perfeito e, como tal, vale-se de proteção constitucional (art. 5º, XXXVI, CF/88),
sendo uma garantia ao direito constitucional da segurança jurídica, seja para o segurado,
seja para o Instituto de Previdência. Nas palavras do Desembargador Federal MESSOD
AZULAY NETO, desse ato administrativo vinculado e perfeito “não há que se falar em
modificação unilateral, diga-se, renúncia unilateral, dependendo a desaposentação
necessariamente de requerimento e concordância da Administração Pública (órgão
pagador e gestor do benefício), sob o pálio da lei”. A aposentadoria é também
considerada um ato administrativo, cujo desfazimento volitivo se dá por meio
da anulação ou revogação, cujos pressupostos lhes são próprios e inaplicáveis à
desaposentação (aplicável, por exemplo, nas hipóteses de erro ou fraude na concessão do
benefício”) (TRF2 - AC – 580588 Relator(a) Desembargador Federal MESSOD AZULAY
NETO - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA -E-DJF2R - Data: 06/06/2013).

15. À conclusão, a concessão dos pedidos da exordial, quais sejam, o cancelamento do atual
benefício, bem como a aposentadoria por idade com salário de benefício calculado apenas
com base nas contribuições vertidas em data posterior ao início do benefício
previdenciário que se tenta renunciar, vai de encontro ao ordenamento jurídico brasileiro.

16. Com efeito, a razão de ser do pedido da autora é a mesma que motivava a
desaposentação RE/RG n. 661.256/SC-  obtenção de vantagem previdenciária sem
previsão legal. 

17. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pela autora
LUZINETE SOARES DA SILVA, mas no MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de improcedência, mas por fundamentos diversos, conforme
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exposto no presente voto. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria
das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para a liquidação e execução
desse decisum, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000739028v6 e do código CRC f0c42a2f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5011143-08.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SONIA FONSECA DE ALMEIDA (AUTOR)
ADVOGADO: DIMAS PINTO VIEIRA (OAB ES003433)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela autora LUZINETE SOARES DA SILVA, mas no MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência, mas por
fundamentos diversos, conforme exposto no presente voto. Condeno a recorrente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito
em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para a liquidação e execução desse decisum, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875596v2 e do código CRC d68b41e9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:53 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000279-56.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA.
ANOTAÇÕES NA CTPS TEM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA DE DEFEITO FORMAL QUE IMPOSSIBILITASSE A COMPROVAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA SENTENÇA. SÚMULA Nº 75 DA
TNU. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 28) interposto pelo INSS contra sentença (Evento
nº 23) que julgou procedente o pedido para condená-lo a conceder a aposentadoria por idade
urbana ao autor, a partir do reconhecimento de vínculos anotados em sua CTPS que não
constavam do CNIS. A sentença foi lavrada nos seguintes termos, in litteris:

“Trata-se de ação objetivando a condenação do INSS a conceder aposentadoria por idade
urbana.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38 da Lei nº. 9.099/95 c/c o artigo 1º da Lei
nº. 10.259/01.

Fundamento e Decido.

Os requisitos da aposentadoria por idade (urbana), à época do requerimento administrativo,
eram: a idade mínima de 65 anos (segurado do sexo masculino) e o cumprimento de carência.

O autor, nascido em 06/09/1951 (evento 1), completou 65 anos de idade em 2016. Logo,
preencheu o primeiro requisito.

Quanto ao segundo requisito, a carência, o autor precisava completar 180 contribuições
mensais. O autor completou a idade mínima para aposentadoria em 2016, quando já havia
cessado a eficácia da norma transitória constante do art. 142 da Lei nº 8.213/91, que previa
uma tabela gradativa para o cálculo da carência. 

O INSS computou 248 contribuições mensais. No entanto, o pedido foi indeferido por falta de
comprovação dos vínculos empregatícios em aberto no CNIS (evento 14).

Reconhecimento de vínculo 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 234



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 98/267

5000279-56.2019.4.02.5006 500000830145 .V6 JESX51453© JES7056

Verifico, pelo resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição, que o INSS
deixou de computar os vínculos nos seguintes períodos de 01/03/1980 a 31/12/1982,
01/08/1983 a 31/12/1983, 01/08/1983 a 03/06/1991, 21/05/1993 a 31/08/1993 e de 01/12/1994
a 08/03/1995.

Verifico que os vínculos de emprego nos períodos de 01/03/1980 a 31/12/1982, 01/08/1983 a
03/06/1991, estão anotados nas CTPS do autor em ordem cronológica, seguidos de outros
vínculos que estão corretamente registrados no sistema CNIS (evento 1, OUT5).

Não se pode exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se
acautelar quanto à expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais
documentos do que a CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de
evidenciar tempo de serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa. A
Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal enuncia que “Não é absoluto o valor probatório
das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal Superior do Trabalho
também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do
empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum”.

Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário.
Entretanto, a ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve como prova
contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, embora ilegal, é relativamente comum o
empregador se omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da
existência do vínculo de emprego.

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a fraude
recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum.

É máxima da experiência que muitas empresas operam na informalidade e se omitem em
cumprir a obrigação de emitir RAIS e/ou de recolher as contribuições descontadas da
remuneração do segurado empregado. Nem por isso fica descaracterizado o vínculo de
filiação previdenciária dos respectivos empregados. O segurado não pode ser prejudicado pelo
descumprimento do dever formal a cargo do empregador.

A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o documento
contém algum defeito formal. Esse entendimento está consolidado na Súmula nº 75 da Turma
Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação
à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção
relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos formais são rasuras, folhas
faltantes, anotações fora de ordem cronológica, identificação de período de trabalho anterior
à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de férias, contribuições sindicais ou
alterações de salário, principalmente se tais ausências se derem apenas no período
controverso.
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No presente caso, o INSS não alegou nenhum fato que possa comprometer essa presunção de
veracidade.

Portanto, reconheço os vínculos de emprego e consequente vínculo de filiação
previdenciária nos períodos de 01/03/1980 a 31/12/1982, 01/08/1983 a 03/06/1991.

Consequentemente, a parte autora completou mais de 180 contribuições mensais para fins de
carência (...)”.

2. Em suas razões recursais, o INSS alega que a legislação previdenciária dispõe que a
contagem do tempo de contribuição somente poderá ocorrer com base naquilo que constar do
Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Nesse sentido, pleiteia a reforma da
sentença para que seja retirada a condenação.

3.  Contrarrazões do autor (Evento nº 31) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. Entendo que a  sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), eis que as provas foram analisadas de forma plena
e prudente pelo magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento
pacificado desta Turma Recursal. Com efeito, não há como prejudicar o autor pela falta do
recolhimento das contribuições previdenciárias por parte das empresas empregadoras, visto
que tal ônus recai sobre estas, e não sobre o obreiro, nos exatos termos da fundamentação da
sentença objurgada. Sobre o tema, colaciono ainda julgado da Corte Regional Federal da 2ª
Região, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - APELAÇÃO - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE DADOS NO CNIS –
IRRELEVÂNCIA – IRREGULARIDADES DECORRENTES DE CONDUTA OMISSIVA
DO EMPREGADOR NÃO EXTENSÍVEL AO OBREIRO ART.30, INCISO I, ALÍNEA A
DA LEI 8.212/91 - CTPS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA LEI 11.960/09 - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE
PROVIDAS - I- De acordo com os preceitos que disciplinam a matéria, para a concessão do
benefício de auxílio doença, é necessário a comprovação da qualidade de segurado da
Previdência Social, o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições
mensais, se for o caso, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade
laborativa (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). II- A aposentadoria por invalidez será
devida, observada a carência, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for
considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garante subsistência, podendo ser considerado, inclusive, para efeito dessa análise, a idade, o
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grau de instrução, a qualificação profissional e o quadro social do segurado, devendo o
benefício ser pago, contudo, somente enquanto permanecer a condição de incapacidade
laboral (artigos 15, 24/26 e 42 da Lei 8.213/91). III- No presente caso, foi concedido auxílio-
doença ao autor em 02/01/2000 a 25/07/2000 e convertido administrativamente em
aposentadoria por invalidez em 26/07/2000, cessada em 30/11/2007 (fl. 63) por, segundo alega
a apelante, ausência de filiação previdenciária a ensejar a ausência de qualidade de segurado
do RGPS no momento da concessão do benefício. IV- Se a empresa para qual o autor
laborava está irregular perante o INSS, este deve cobrá-la o que entender de direito,
porquanto a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições não é do obreiro, mas do
empregador, na forma do art. 30, inciso I, alínea 'a' da Lei nº 8.212/91. V- Nos documentos
apresentados pelo autor a CTPS está em consonância com o Registro de Empregado, sendo
que a presunção de veracidade dos dados da CTPS é iuris tantum, consoante a Súmula 225
do STF, razão pela qual, preenchidos os demais requisitos ao percebimento do benefício deve
o segurado ser contemplado, ao menos que se prove a não prestação do labor por ele
alegado, o que não se vislumbra nestes autos. VI- Juros e correção monetária a serem
calculados conforme dispõe o art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/09. VII- Apelação e remessa necessária parcialmente próvidas. (TRF-2 - AC:
00013894220164029999/RJ, Relator: Des. Federal Abel Gomes, Data de Julgamento:
28.04.2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

6. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno o INSITTUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 55, da Lei nº
9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso e
certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos
ao Juízo de origem, para a liquidação e a execução da sentença/acórdão, com observância do
artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000830145v6 e do código CRC 85bc2112. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000279-56.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: ALEXSANDRO SARMENTO LOUREIRO (OAB ES023287)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege.
Condeno o INSITTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS no pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes.
Após, não havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado pela Secretaria
das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para a liquidação e a
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875949v2 e do código CRC a63f51a6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010168-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: OTILIA KISTER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. FALTA
DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCISO III, ARTIGO 932, DO CPC.
ENUNCIADO Nº 64 DAS TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

1. A Senhora OTILIA KISTER, por intermédio de seu advogado, interpôs recurso inominado
(evento nº 41, Recino1 - doc. 28) contra a sentença (evento nº 35, SENT1 - doc. 26), da lavra
do MM. Juiz Federal, Dr. Marcelo da Rocha Rosado, que julgou improcedente o pedido de
aposentadoria por idade, com efeitos desde a data do requerimento administrativo. O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS apresentou contrarrazões (evento
nº 44, CONTRAZ - doc. 29) pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso. É o
breve Relatório. Passo a analisar os requisitos de admissibilidade recursal.

VOTO

2. Os fundamentos contidos na sentença para o indeferimento do pedido da autora seguem
abaixo transcritos, ipsis litteris:

 

(…) Com base nos elementos constantes dos autos, conclui-se que a parte autora e seu marido,
foram proprietários de imóvel rural e, em período bastante remoto, exerceram atividades
inerentes ao campo. Contudo, como afirmado pela parte autora, desde que sua filha mais nova
completou 5 anos de idade (por volta do ano de 1995, eis que nascida em 1990 – fl. 14 do
Evento 19, PROCADM2), parou de trabalhar na roça e a partir de então colocou pessoas
para tomar conta do lugar, o que não deu certo. Assim, seu irmão passou apenas a tomar
conta do lugar para que ninguém invadisse. As testemunhas confirmam o afastamento do
campo por pelo menos 10 anos.

Nesse ponto, ressalto mais uma vez que o § 2o, do art. 48 da Lei n. 8.213/91, dispõe que “para
os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
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anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição
correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os
incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei”. 

A lei, assim, permite que o trabalho rural seja descontínuo, mas não ao ponto de gerar a perda
da qualidade de segurado. Em outros termos, a descontinuidade prevista em lei é aquela que
não afasta a condição de segurado, que tenha duração curta de tempo, hipótese não
constatada nos autos.

Da prova testemunhal conclui-se que, embora a autora possa ter de fato exercido atividade
rural quando ainda era muito jovem, nas terras de sua família, não restou comprovada a
natureza desse trabalho no interstício de 1998 a 2013, já que, pelo o que se conclui, por volta
do ano 1995 a autora teria deixado o campo e ido morar em Viana, sem retornar ao labor
campesino.

Com efeito, do conjunto fático probatório coligido aos autos, pode-se concluir que, no período
de carência do benefício, a autora já tinha se afastado das lides campesinas há mais de
15 anos, ou seja, antes mesmo de atingir a idade mínima necessária para a concessão do
benefício de aposentadoria, em 2013.

Neste sentido:

VOTO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO DA
IDADE OU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE ORDEM 13. NÃO
CONHECIMENTO DO INCIDENTE. 1. Pedido de concessão de aposentadoria por idade
rural. 2. Sentença de improcedência, mantida pela Turma Recursal de São Paulo. 3. Incidente
de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora, com fundamento no art. 14,
da Lei nº 10.259/2001. 4. Alegação de que a posição da Turma Recursal do Ceará viola
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Menção ao fato da autora ter implementado
o requisito etário após ter deixado de exercer atividade rural, não obsta, por si só, a concessão
da aposentadoria por idade rural requerida, ante a desnecessidade de preenchimento
simultâneo dos requisitos legais. 6. Recurso admitido pela Presidência da Turma Recursal de
São Paulo, eis que há possibilidade de examinar o Pedido de Uniformização, posto que a
divergência trazida concerne à extensão dada ao conceito de pedido imediatamente anterior.
7. O fato de autora ter deixado o meio rural 25 anos antes de ter implementado o requisito
etário torna impossibilitada a concessão do benefício, vez que não restou demonstrado o
exercício de atividades rurais em regime de economia familiar no lapso temporal
imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou da aquisição do direito mediante
implemento etário em número de meses equivalentes ao da carência do benefício. 8. Não cabe
Pedido de Uniformização quando a jurisprudência desta Turma Nacional se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido – Súmula 13. 9. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DO LABOR
RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO IMPLEMENTO DA IDADE OU
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 3º
DA LEI N. 10.666 PARA APOSENTADORIAS RURAIS. PACIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA APÓS O JULGAMENTO DA PET. 7476. NÃO CONHECIMENTO
DESTE INCIDENTE. 1. A jurisprudência dominante desta Turma Nacional firmou-se no
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sentido de que, em se tratando de aposentadoria rural por idade, além dos requisitos da idade
e da “carência”, exige a lei a comprovação do exercício do labor rural no período
imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo (arts. 39,
I; 48, § 2º; e 143 da Lei nº 8.213/91), de modo a se preservar a especialidade do regime não -
contributivo dos rurícolas (PEDILEF nº 200670510009431, rel. Juiz Federal Manoel Rolim
Capbell Penna, DJe de 05/05/2010, e PEDILEF nº 200570950016044, rel. Juíza Federal
Joana Carolina Lins Pereira, TNU, DJe de 29/05/2009). 2. O eg. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento da Pet. 7476, firmou posicionamento de inaplicabilidade do
parágrafo primeiro do artigo 3º da Lei n.º 10.666 às aposentadorias rurais, exigindo a efetiva
continuidade do labor rural até a data do requerimento administrativo ou implemento da
idade mínima como condição para a concessão desse tipo de benefício. 3. “Não cabe Pedido
de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão
recorrido” (Questão de Ordem nº 13). 4. Pedido de Uniformização de Jurisprudência não
conhecido. (PEDILEF 200571950120070, JUIZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES, DOU 14/10/2011.) 10. Não conhecimento do Incidente de Uniformização.
(PEDILEF 00006303320064036303, JUIZ FEDERAL ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, TNU,
DOU 31/03/2012.)

No caso da aposentadoria por idade rural, na qual não há efetiva contribuição do segurado,
exige-se o cumprimento simultâneo dos requisitos (atividade rural no período corresponde à
carência e implemento da idade mínima), hipótese não constatada nos autos.

De todo modo, ainda que haja início de prova material demonstrando o exercício da atividade
campesina da parte autora, vejo ser inviável a concessão do benefício de aposentadoria por
idade na condição de segurada especial.

Dispositivo:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 

3. Em suas razões recursais, o recorrente, de forma confusa e desconexa, argumenta que o
magistrado se esqueceu de avaliar, em sua decisão final, os documentos que comprovam o
efetivo exercício da atividade campesina pela autora, como a declaração do Sindicato Rural.
Aduziu ainda, genericamente, que a prova testemunhal atestou plenamente a qualidade de
rurícola da recorrente. Ocorre que, restou consignado na sentença que o indeferimento se deu
em razão do afastamento da autora e de seu cônjuge da lide campesina, por volta do ano de
1995, e não mais retornou, mormente considerando o período de carência analisado de 1998 a
2013.

4. Nesse sentido, é nítida a falta de dialeticidade do recurso apresentado. A recorrente, por
intermédio de seu causídico, não enfrenta os termos da sentença, com a apresentação de
argumentos que elucidem a existência de qualquer erro de julgamento (error in judicando) ou
de procedimento (error in procedendo), limitando-se em afirmar que a decisão deve ser

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 235



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 105/267

5010168-83.2018.4.02.5001 500000749440 .V6 JES10540© JES7056

reformada pois não há que se falar em ausência de provas quanto à qualidade de segurado
da recorrente, de forma que o depoimento testemunhal se coaduna com todas as demais
provas produzidas.

5. Ora, o recurso inominado tem as mesmas características da Apelação do rito comum do
CPC, razão pela qual a aplicação do inciso III, do artigo 1010, do CPC, ao recurso inominado,
por analogia, é de fácil compreensão, verbis:

 

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade [grifei]

 

6. Se as razões para a reforma ou a nulidade são inexistentes no recurso inominado, então, o
não conhecimento da peça recursal é inevitável. Nesse sentido, o Enunciado nº 64 das Turmas
Recursais da SJES, in litteris:

 

Não se conhece de recurso inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do CPC, se
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito recorrida.
Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

 

7. Por tudo que foi exposto, VOTO POR NÃO CONHECER o recurso inominado
interposto, por falta de dialeticidade recursal, com base no inciso III, artigo 932, do CPC, com
observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do
Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, haja vista que o recurso
sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se.
Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1008, do
CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000749440v6 e do código CRC 1647d932. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010168-83.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: OTILIA KISTER (AUTOR)
ADVOGADO: MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não
CONHECER o recurso inominado interposto, por falta de dialeticidade recursal, com base no
inciso III, artigo 932, do CPC, com observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da
Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em
honorários, haja vista que o recurso sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55,
da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado,
remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com
observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000877000v2 e do código CRC 5ea55440. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:52 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008466-05.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE –
RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA PELA PROVA
TESTEMUNHAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA POR CURTO PERÍODO
E ANTES DO PERÍODO DE CARÊNCIA ANALISADO. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO QUANTO AO
INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS STF Nº 810 E STJ Nº 905.
MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS SOBRE OS CÁLCULOS DO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (CJF).

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por intermédio da
Procuradoria Federal, interpôs recurso inominado (Doc.21, Evento 25, Reclno1) em face da
sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para condená-lo a conceder à autora o
benefício de aposentadoria por idade – rural, desde a data do requerimento administrativo.
Argumenta que, em que pese o reconhecimento administrativo do labor rural no período de
28/02/2008 a 19/02/2018, a autora esteve afastada das lides campesinas entre 1996 e 2008 e,
de fato, possui recolhimentos como contribuinte individual nesse interregno, quando exerceu
atividade de “manicure”, em um salão de beleza situado em Resende/RJ. Aduz ainda que, em
seu depoimento, a autora afirma que esteve afastada das lides campesinas para exercer a
atividade de manicure enquanto o marido exerceu alguns serviços de pedreiro, no município
de Resende/RJ. Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de intimação regular.

2. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito do recurso
interposto pelo INSS.

VOTO

3. Pois bem. No caso dos autos, a autora precisa comprovar o efetivo exercício da atividade
rural no período de 2002 a 2017. O juiz sentenciante concluiu que a autora exerceu atividade
rural, em regime de economia familiar, desde 1997, superior, portanto, à carência exigida em
lei para o deferimento da aposentadoria requerida.
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4. Em suas alegações, o INSS busca descaracterizar a atividade rural realizada pela autora ao
inferir que, por meio do depoimento pessoal colhido em audiência e da existência de
recolhimentos como “contribuinte individual” no período de 1996 e 1998, a autora esteve
afastada das lides campesinas entre 1996 e 2008. Sem razão. De início, verifico que há certa
distorção na leitura do depoimento pessoal da autora para que fosse adequado aos dados que
constam no CNIS. Conforme observo na própria transcrição do recurso, a autora afirma
peremptoriamente que morou em Resende/RJ por pouco tempo e depois voltou para a roça e
pagou o INSS, como autônoma, apenas uns 03 carnês. Quanto ao trabalho do marido, afirma
que, em Resende/RJ, ele trabalhou como caseiro – tomando conta da chácara (capinava –
serviço rural), fazendo um serviço de pedreiro. Ou seja, tais afirmações dão conta de que a
autora exerceu atividade urbana por pouco tempo, inclusive, os registros das contribuições no
CNIS remontam, intercaladamente, a 1996 e 1998, fora do período de carência necessário
para a aposentação (de 2002 a 2017).

5. Ainda assim, com base em tais argumentos, requer a Autarquia Federal Previdenciária que
sejam desconsiderados o período de atividade rural já reconhecidos administrativamente por
ela mesma (sic!), como segue:

 

 

6. Com efeito, o princípio da boa-fé objetiva (em termos materiais, expresso no artigo 422, do
Código Civil; no âmbito do processo administrativo: inciso IV, artigo 2º, da Lei nº
9.784/1999) proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da
relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável
também ao direito processual (AgR no REsp 1.280.482/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman
Benjamim, DJe de 13/04/2012). Dessa forma, considerando que o recorrente não conseguiu
infirmar os fundamentos da sentença, o não provimento do recurso é de rigor.

7. Por fim, tendo em vista que já é pacificado nessa Turma Recursal que o índice a ser
aplicado é o INPC, constante do Manual de Procedimentos de Cálculos do Conselho da
Justiça Federal, altero de ofício o dispositivo da sentença quanto a esse ponto.

8. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER do recurso inominado interposto, mas,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Altero, de ofício, a sentença, na
sua parte dispositiva, para determinar que os cálculos dos Juros e da Correção Monetária
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sejam realizados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos de Cálculos do
Conselho da Justiça Federal, para o caso aqui tratado nos autos (temas STF nº 810 e STJ nº
905). Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS no pagamento de
honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor  global e
atualizado da condenação, de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995.  Publique-se.
Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do
CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000763894v8 e do código CRC 738710bc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008466-05.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: HENRIQUE SOARES MACEDO (OAB ES004925)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso inominado interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex
lege. Altero, de ofício, a sentença, na sua parte dispositiva, para determinar que os cálculos
dos Juros e da Correção Monetária sejam realizados de acordo com o Manual de Orientação
de Procedimentos de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para o caso aqui tratado nos
autos (temas STF nº 810 e STJ nº 905). Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL ? INSS no pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor global e atualizado da condenação, de acordo com o artigo 55, da Lei nº
9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com
observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875578v2 e do código CRC ec981a11. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:51 
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RECURSO CÍVEL Nº 0000024-79.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE – RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA
PELO CÔNJUGE. RENDA POUCO ACIMA DO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RESTOU
DESCARACTERIZADA A ATIVIDADE PESQUEIRA DA AUTORA. RECURSO DA
PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. SEBASTIANA DOS SANTOS MACHADO, interpôs recurso inominado (doc. 41, Evento
nº 42, Recino1) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Federal de São Mateus/ES,
que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por idade – rural. Alega que as provas
são fortes e coerentes no sentido de comprovar todo um passado de pesca da autora e de sua
família e o fato do cônjuge da autora ter vínculos como empregador urbano não pode afastar a
qualidade de segurada dela, uma vez que ele trabalhou por curto período para a Prefeitura.
Ademais, nunca abandonou a atividade pesqueira para o sustento de sua família.

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões
(doc. 43, Evento nº 46, CONTRAZ1). É o breve Relatório. Presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões processuais preliminares,
passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. O juiz sentenciante julgou IMPROCEDENTE a demanda por entender que, conforme o
conjunto probatório carreado aos autos, a autora não logrou êxito em comprovar que exerce a
atividade rural superior à carência exigida pela legislação previdenciária, de acordo com os
trechos da sentença abaixo transcritos, in litteris:

O §3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91, por sua vez, veio corroborar este entendimento, ao admitir
qualquer meio probatório desde que baseado em início de prova material, realçado pelo art.
62, § 5º do Decreto nº 3.048/99.
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Para fazer jus ao benefício de aposentadoria por idade rural, o agrícola também precisa ter
alcançado a idade mínima prevista no art. 48 da Lei nº 8.213/91 que, em seu parágrafo 1º,
preceitua 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) para mulheres.

Quanto a este aspecto, a parte autora completou a idade de 55 anos em  26.12.2009. Sendo
assim, o requisito exigido pelo §1º do art. 48 da Lei 8.213/91 foi cumprido.

No processo administrativo o INSS indeferiu o pedido de apoentadoria  por idade rural eis que
a parte autora apresentou documentos apenas a partir de 2004. 

Passo então à análise da atividade rural exercida pela parte autora. Nessa esteira, analisando
o acervo probatório coligido aos autos, afiro a presença dos seguintes documentos:

1. Certidão de casamento em que o marido da autora consta como pescador (Evento 8,
OUT9);

2. Carteiras de pescadora a partir de 2004;

3. Termos de depoimentos colhidos em audiência (Evento 35).

Os documentos coligidos aos autos não são hábeis a demonstrar  demonstram a atividade
rurícula exercida pela autora pelo período da carência exigida pela legislação
previdenciária. 

O marido da autora manteve vários vínculos empregatícios urbanos. 

Em audência, a autora declarou que continou pescando nos períodos em que seu marido
trabalhou em atividades urbanas. Declarou, ainda, que trabalha para peixarias limpando
peixes, mas sem carteira assinada. O início de prova material consubstanciado na certidão de
casamento não aproveita a  autora eis que o marido manteve diversos vínculos urbanos.

Sendo assim, pelo conjunto probatório carreado aos autos e conforme já demonstrado, a
autora não logrou êxito em comprovar que exerce atividade rural superior à carência exigida
pela legislação previdenciária. Deste modo, a pretensão autoral não merece acolhida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do artigo 487, I do
Código de Processo Civil.

4. Verifico que a recorrente não obteve êxito em infirmar os fundamentos da sentença, em
observância ao artigo 373, do CPC. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento
dos requisitos para o benefício de aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado
especial, nos termos do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos,
se homem, e 55 anos, se mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia
familiar (§1º), em atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à
carência exigida, sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da
Lei n. 8.213/91).
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5. O Regime Geral da Previdência Social contém regra de transição específica para os
segurados especiais ao assegurar-lhes o direito de requerer aposentadoria por idade, no valor
de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de sua vigência, desde
que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência exigida (art. 143, da Lei n. 8.213/91). Complementando o artigo 143 na disciplina
da transição de regimes, o artigo 142 da Lei 8.213/91 estabeleceu que para o segurado inscrito
na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o
empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por
idade, por tempo de serviço e especial deve obedecer a uma tabela que prevê prazos menores
no período de 1991 a 2010.

6. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem firme orientação de que o direito à
aposentadoria passa a integrar o patrimônio jurídico do sujeito quando preenchidos os
requisitos para a sua fruição, tal como veiculado pelo enunciado n. 359, da súmula da sua
jurisprudência, que também é aplicável aos segurados no Regime Geral da Previdência Social,
conforme o decidido - em regime de repercussão geral - no RE 630.501/RS (Pleno, Rel.
p/acórdão Min. Marco Aurélio, DJE 23.08.2013).

7. Assim, o trabalhador rural tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher
contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de atividade rural,
ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
em número de meses idênticos à carência do referido benefício. Aplica-se, no caso, a
Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que
diz que: “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.”

8. Na hipótese dos autos, a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 2014 e
formulou requerimento administrativo em 16/05/2016. Pretende, portanto, ver reconhecido o
exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, por período superior à carência
estabelecida para o benefício (180 meses – de 1999 a 2014 ou de 2001 a 2016). No processo
administrativo, consta a anotação de que o benefício da autora foi indeferido por haver
documentos que comprovam a qualidade de segurada especial da autora apenas de 2004 em
diante. O juiz sentenciante entendeu que a autora não fazia jus ao benefício pleiteado por
entender, principalmente, que o marido dela teve diversos vínculos empregatícios urbanos.

9. De início, observo que o magistrado considerou, para fins de preenchimento do requisito
etário, a idade do cônjuge da autora, nascido em 1959, o que altera a análise do período de
atividade rural. No Doc.11, Evento 8, OUT9, o INSS intima a parte autora para que apresente
documentos anteriores ao ano de 2004. A fim de comprovar suas alegações, a autora juntou,
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dentre outros, Certidão de Casamento, celebrado em 07/06/1976 – consta a profissão da
autora como “prendas domésticas” e a de seu cônjuge como “pescador”; Carteira de pescador
profissional – emitida em 16/08/2004.

10. De fato, após o casamento, em 1976, o cônjuge da autora exerceu diversas atividades
urbanas, desde 1982, para Aracruz, Instituto de Pesquisas Teconológicas, CCM Companhia
de Construções, Halliburton do Brasil, HGS Serviços Geofísicos, Igreja Cristã Maranata, e
Município de Conceição da Barra. Desse modo, os documentos em nome dele NÃO PODEM
ser aproveitados como início de prova material, sendo, portanto, o acervo probatório frágil.
Todavia, considerando o exposto no Enunciado da Súmula nº 14 da TNU, no sentido de que
“para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”, concluo haver
início de prova material. Ademais, o motivo do indeferimento administrativo do benefício se
deu em razão de que não havida documentos antes de 2004.

11. De acordo com os dados que constam no CNIS (doc. 19, Evento nº 15, OUT16), desde
1998, o cônjuge da autora, embora exercendo atividade urbana, sua remuneração era um
pouco superior ao salário mínimo da época, inclusive, quando trabalhou para a Prefeitura de
Conceição da Barra. Assim, não há como inferir que o trabalho da autora, como pescadora,
era dispensável para o seu sustento e de sua família. Em seu depoimento, a autora afirma que
“limpa muito peixe na peixaria” e que sua CTPS nunca foi assinada, fatos esses confirmados
pelas testemunhas. A testemunha Benedita afirma que o serviço de peixaria é mais no verão e
tem serviço toda semana. Já a testemunha Olegária afirma que a autora “trabalha na peixaria”,
mas todas elas deram conta de que a recorrente exerce a atividade pesqueira.

12. Dessa forma, repiso, como não restou demonstrado nos autos que a atividade pesqueira da
autora era dispensável para o seu sustento e de sua família, mormente em relação à prestação
de serviços esporádicos para a Peixaria, a procedência do pedido é de rigor.

13. Por tudo o que foi exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pela
Senhora SEBASTIANA DOS SANTOS MACHADO e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o INSS na obrigação de conceder
em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade - RURAL, desde a data
do requerimento administrativo (015/05/2016), devendo quitar as parcelas mensais em atraso
de uma só vez. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais da SJES. Os
juros e a correção monetária serão calculados, rigorosamente, de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal para o caso
dos autos. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os
autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância
do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.
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Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000833077v5 e do código CRC 30ae7f9d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 0000024-79.2018.4.02.5052/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: SEBASTIANA DOS SANTOS MACHADO (AUTOR)
ADVOGADO: PAULO WAGNER GABRIEL AZEVEDO (OAB ES015707)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela Senhora SEBASTIANA DOS SANTOS MACHADO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o INSS na obrigação de
conceder em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade - RURAL, desde a
data do requerimento administrativo (015/05/2016), devendo quitar as parcelas mensais em
atraso de uma só vez. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 56 das Turmas Recursais da SJES. Os
juros e a correção monetária serão calculados, rigorosamente, de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal para o caso
dos autos. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com
observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875640v2 e do código CRC 3234cdee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000141-29.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: LUCILDA SCHADE BILKER (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL ESCASSA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 149 DO STJ. 
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

1. A autora interpõe recurso inominado (Evento nº 30) contra sentença (Evento nº 24), que
julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de
aposentadoria por idade rural, desde a DER (06.04.2017). Trago à colação os trechos
objurgados da sentença, lavrados nos seguintes termos, in litteris:

“(...) A autora completou 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade em 06/01/2014, e ingressou
com requerimento administrativo em 06/04/2017, dessa forma, exige-se uma carência de 180
meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

A autora colacionou aos autos, os seguintes documentos: a) Certidão de casamento (fl. 05,
doc. 03, evento 01); b) Contrato de parceria agrícola (fls. 10/12, doc. 03, evento 01); c) Termo
de rescisão de contrato de parceria agrícola (fl. 01, doc. 04, evento 01); d) Declaração de
atividade rural do Sindicato dos Trabalhadores rurais de Baixo Guandu/ES (fls. 19/21, doc.
05, evento 01); e) Declaração de atividade rural (fls. 23 e 59, doc. 05, evento 01); f) Histórico
escolar (fls. 40/43, doc. 05, evento 01); dentre outros.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e duas testemunhas, por ela
arroladas, foram inquiridas.

O INSS em tese de contestação alegou que os documentos colacionados aos autos são
insuficientes para corroborar a qualidade de segurada especial.

Pois bem. Observando o conjunto probatório, entendo que não há provas suficientes para
comprovar a sua qualidade de segurada especial no período de carência necessário para
concessão da aposentadoria.

A autora não colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar o desempenho de atividade
rural.
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Em relação à declaração extrajudicial juntada pela parte autora, equipara-se à prova
testemunhal, a qual é vedada, quando exclusiva, segundo o entendimento jurisprudencial.

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE-
INÍCIO DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível
o recurso especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o reexame de provas.
Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que o autor apresentou, a título de início de prova material,
declarações de ex-empregadores, as quais, nos termos do entendimento sedimentado nesta
Corte, representariam mera prova testemunhal reduzida a termo, não colhida em juízo. 3.
Recurso especial não conhecido. (RESP 201200587488, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:15/05/2013 ..DTPB:.) [Grifo nosso]

Da mesma forma, a declaração do Sindicato não merece ser aceita como início de prova
material. A uma, por ser confeccionada unilateralmente pela Autora, com base tão somente em
suas assertivas e nos documentos por ela apresentados. A duas, posto não ter sido homologada
pelo INSS, ou até mesmo pelo MP.

É neste sentido o entendimento do Tribunal Regional Federal da terceira Região:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. FALTA DE
PROVA TESTEMUNHAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em que pese o autor ter
apresentado os documentos de fls. 12 e 68/71, a veracidade não se comprova por si só. Está
pacificada na jurisprudência, como acima demonstrado, que as declarações de Sindicato de
Trabalhadores Rurais somente fazem prova do quanto nelas alegado se estiverem
devidamente homologadas pelo Ministério Público ou pelo INSS, o que não foi o caso nos
autos. E mais, a demonstração de que o pai do autor era proprietário de uma gleba rural e sua
profissão era lavrador, mostra-se somente suficiente como início de prova material para
comprovar que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia familiar. Havendo
início de prova material, mas não corroborada por prova testemunhal, não há como
reconhecer o labor rural do autor no período alegado, nos termos de iterativa jurisprudência.
6. Improvimento do recurso. (TRF-3 - Ap: 00043246920084036002 MS, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 23/04/2018, OITAVA
TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018) [Grifo nosso]

Cabe destacar que o contrato de parceria agrícola colacionado aos autos (fls. 10/12, doc. 03,
evento 01), foi firmado pelo período de 2005 a 2008, entretanto houve rescisão em 2006 (fl.
01, doc. 04, evento 01), ou seja, esse documento só comprova um ano de atividade rural, não
sendo suficiente, portanto, para a comprovação de todos os anos de carência necessário (15
anos de atividade rural).

Deste modo, em que pese à prova oral produzida em audiência, concluo que, diante da
precária documentação apresentada, a autora não logrou êxito em comprovar o cumprimento
da carência exigida na condição de segurada especial em regime de economia familiar até o
momento de implemento do requisito etário, nem tampouco no período imediatamente anterior
ao requerimento administrativo, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº
8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
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art. 487, inc. I, do CPC (...)”.

2. Em suas razões recursais, argumenta que juntou aos autos diversos documentos aptos a
comprovar a sua qualidade de segurada especial pelo período necessário para a concessão da
aposentadoria. Também alega que a sentença é contraditória, pois invoca a Súmula 14 da
TNU (que somente exige início de prova material), mas rejeita os documentos juntados por
não serem suficientes para a comprovação da atividade rural por todo o período necessário.
Pugna pela procedência do recurso e reforma da sentença para que sejam julgados
procedentes os pedidos que constam na inicial.

3. O INSS apresentou Contrarrazões (Evento nº 35) para desprovimento do recurso e
manutenção da sentença. 

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

5. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). A recorrida nasceu em
06.01.1959, tendo completado o requisito etário em 2014, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data em que houve o requerimento do
benefício, em 06.04.2017 (de 2005 a 2017) ou à data do implemento da idade mínima (2002 a
2014).

6. Pois bem. Para comprovar a qualidade de segurada especial, a autora juntou: a) Certidão de
casamento (fl. 05, doc. 03, evento 01); b) Contrato de parceria agrícola (fls. 10/12, doc. 03,
evento 01); c) Termo de rescisão de contrato de parceria agrícola (fl. 01, doc. 04, evento
01); d) Declaração de atividade rural do Sindicato dos Trabalhadores rurais de Baixo
Guandu/ES (fls. 19/21, doc. 05, evento 01); e) Declaração de atividade rural (fls. 23 e 59, doc.
05, evento 01); f) Histórico escolar (fls. 40/43, doc. 05, evento 01); dentre outros.

7. De início, assevero que a comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de
prova material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.
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8. Com relação às Declarações de Exercício de atividade rural juntadas, entendo que não
podem ser consideradas como início de prova material, tendo em vista que os termos de
declaração constantes de instrumento particular não fazem prova em face de terceiros, porque
o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do documento particular,
escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único
ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o
documento particular prova a declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-
lo ao interessado em sua veracidade”.  Ademais, os termos de declaração equiparam-se à
prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não prestarem compromisso formal
com a verdade perante autoridade administrativa ou judicial. “A declaração do empregador
de que a autora laborou em sua propriedade agrícola é documento que não pode ser
considerado como prova material, pois resume-se numa mera declaração, equivalente às
demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU
 16/9/2002). 

9. Pelas mesmas razões, a Declaração de atividade rural do Sindicato dos Trabalhadores rurais
de Baixo Guandu/ES também não pode ser considerada apta a compor início de prova
material, na esteira do entendimento já pacificado pela Turma Nacional de Uniformização.
Este documento somente pode ser aceito como início de prova material apto a demonstrar o
exercício de atividade rural se estiver homologado pelo INSS (PEDILEF n.º
200772550090965 e n.º 200850520005072), o que não ocorreu no presente caso. Da mesma
forma, a ficha de matrícula e de saúde correspondem a declarações unilaterais da parte autora,
e só poderiam ser consideradas caso corroboradas por outros documentos, o que não é a
hipótese dos autos.

10. No que concerne à certidão de casamento (1979) e de óbito do marido (2007) - que o
qualifica como lavrador – podem ser utilizadas como início de prova material, ainda que
extemporâneos, caso haja a comprovação da qualidade de rurícola da autora pelos demais
meios de prova (Precedentes: PEDILEF 05004491120104058103, JUIZ FEDERAL PAULO
RICARDO ARENA FILHO, TNU, DJ 24/08/2012; PEDILEF 200932007044100, Relator(a)
JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES, data da decisão
14/06/2011, Fonte/Data da Publicação DOU 22/07/2011, SEÇÃO 1). Considero que a
qualidade de segurado especial de um familiar, comprovada documentalmente, induz início de
prova material apto a indicar que outro membro – integrando, em regime de economia
familiar, o mesmo grupo parental – ostenta, também, a condição de rurícola, naquela categoria
(segurado especial). Nesse cenário, note-se, a condição de segurado especial de um membro é
deduzida de idêntica qualidade do outro, a partir de um elemento que os vincula, qual seja, o
exercício da atividade rural em regime de economia familiar. Todavia, o marido da autora
veio à óbito em 2007, razão pela qual tal presunção não se aplica a períodos posteriores ao
seu falecimento.
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11. Noto, ainda, que ao Procedimento Administrativo foi juntada cópia da carteira de
associação do marido da autora ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Baixo Guandu,
expedida em 1981, qualificando-o como meeiro (Evento nº 01, PROCADM4, p. 49). A autora
também recebe pensão por morte de trabalhador rural desde 2007, conforme se extrai de seu
CNIS.

12. O Contrato de Parceria Agrícola juntado e o Termo de rescisão de contrato de parceria
agrícola são aptos a compor início de prova material, porque contemporâneos aos fatos que
declaram, com autenticação de firma no mesmo ano (Evento nº 01, OUT2, p. 10/12 e OUT3).
Comprovam 01 (um) ano de atividade rural na propriedade da Sra. Leusa Lucia Calixto.

13. Assim, da análise dos documentos juntados, conclui-se que há um acervo probatório
escasso, que consiste na certidão de óbito do marido (2007), CNIS indicando a pensão por
morte de trabalhador rural, carteira de associação do marido da autora ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Baixo Guandu (1981) e contrato de parceria (2005-2006). De 2007
(data do óbito do marido da autora) até o cumprimento do requisito etário (2014) ou a data do
requerimento administrativo (2017), a autora não apresentou  nenhuma documentação
contemporânea em seu nome que pudesse comprovar a qualidade de trabalhadora rural, o que
dificulta o reconhecimento de sua pretensão. Dessa forma, consoante a Súmula 149 do STJ,
no sentido de que "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da
atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário", não é possível
considerar somente o teor do depoimento das testemunhas para a concessão do benefício
pretendido. Nesse sentido, não obstante a comprovação do exercício de atividade rural por
algum tempo, não ficou comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia
familiar por 15 anos anteriores à data em que houve o requerimento do benefício (entre 2005
a 2017) ou à data do implemento da idade mínima (entre 2002 a 2014).

14. Ressalto que, em que pese o teor da Súmula 14 da TNU (“Para a concessão de
aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a
todo o período equivalente à carência do benefício”), é preciso que o requerente demonstre
documentalmente certa continuidade no labor campesino, tendo a prova testemunhal
unicamente a função de preencher as breves lacunas que restaram. No caso concreto, entendo
não ser possível considerar o teor do depoimento das testemunhas para suprir a falta de início
de prova material posterior a 2007, tendo em vista que, até o cumprimento do requisito etário,
transcorreu um longo período (07 anos).

15. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pela Srª. Lucilda
Schade Bilker, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de
improcedência. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Custas ex lege. Condeno a
recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, porém sua exigibilidade fica suspensa devido ao
deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não
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havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das
Turmas, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de
praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000779082v4 e do código CRC 34f5f406. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000141-29.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: LUCILDA SCHADE BILKER (AUTOR)
ADVOGADO: MERCINIO ROBERTO GOBBO (OAB ES005628)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pela Srª. Lucilda Schade Bilker, e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência. Defiro o pedido de gratuidade da
justiça. Custas ex lege. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém
sua exigibilidade fica suspensa devido ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso e certificado o
trânsito em julgado pela Secretaria das Turmas, remetam-se os autos ao Juízo de origem para
as providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875644v2 e do código CRC db64b3ac. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002878-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ERCILIO ANTONIO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. MEEIRO.
PERÍODOS DESCONTÍNUOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL.
COMPLEMENTAÇÃO PELA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL.  PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO
COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. Cuido de Recurso Inominado interposto pela parte autora (Evento 28) ERCILIO
ANTONIO NASCIMENTO, contra sentença (Evento 22) que julgou improcedente seu pedido
para condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade rural e a pagar as
prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo.

2. Em suas razões recursais, a parte autora alega: a) que exerceu efetivamente atividade rural,
tendo trabalhado como meeiro na propriedade de João Aroldo dos Santos no período de
02/01/2001 a 30/06/2006 e de 01/11/2006 a 30/05/2016, e trabalhou também para João
Henrique Kill, em regime de economia familiar de 01/06/2016 a 30/12/2017. b) afirma que há
condição de segurado especial. c) aduz que a CTPS foi anotada de forma equivocada na
função como empregado doméstico, quanto seria correto constar como trabalhador rural. d) e
sustenta permitir a soma dos períodos intercalados de atividade rural.

3. Contrarrazões do INSS (Evento nº 31) pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso. Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. Na análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o
benefício de Aposentadoria Rural por Idade, destaco que o segurado especial, nos termos do
art. 11, VII, da Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se
mulher, tendo laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 239



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 126/267

5002878-17.2018.4.02.5001 500000718720 .V5 JES51433© JES7056

atividade rural por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida,
sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91).
No caso dos autos, o autor completou 60 anos de idade em 19/11/2017 e requereu a
aposentadoria em 21/11/2017, quando já havia completado a idade mínima, preenchendo o
primeiro requisito do benefício.

6. In casu, a controvérsia gira em torno da comprovação dos 180 meses de exercício de
atividade rural no período anterior ao requerimento do benefício nos períodos de 21/11/2002 a
21/11/2017.

7. O Juiz sentenciante julgou improcedente a demanda por entender que não restou
comprovado o exercício de atividade rural nos subsequentes períodos, como segue os trechos
sub judice da sentença objurgada, in litteris:

[...]

As anotações do CNIS indicam que a esposa do autor, Isaura Lauer
Nascimento, possuiu vínculo empregatício no período de 2/10/2000 a 26/1/2003
e passou a receber aposentadoria por idade em 27/11/2012 (evento 1,
PROCADM7, fl. 28). O autor afirmou que está separado da Sr.ª Isaura Lauer
Nascimento há décadas. A afirmação foi confirmada peal terceira testemunha
ouvida em juízo.

No CNIS só há registro de salários-de-contribuição na qualidade de empregado
doméstico nos meses de julho/2006, agosto/2006 e de outubro/2006 (evento 1,
PROCADM7, fl. 29).

A CTPS contém anotação de vínculo de emprego doméstico com a Sr.ª Jeanine
Santos Kucht no período de 3/7/2006 a 15/12/2006 (evento 1, PROCADM7, fl.
6). O autor afirmou que foi equivocada a anotação na CTPS da função de
empregado doméstico, o correto seria a função de trabalhador rural (evento 20,
PET1). A alegação do autor não foi provada. A primeira e a terceira
testemunhas nem sabem que o autor tinha trabalhado para Jeanine. A segunda
testemunha confirmou que o autor tomava conta do sítio da Jeaninne, ou seja,
era caseiro. O caseiro se enquadra como empregado doméstico, e não como
segurado especial. Não ficou provado exercício de atividade rural nesse
período.

O autor recebeu auxílio-doença na qualidade de segurado especial rural no
período de 21/12/2010 a 20/4/2011 (evento 5, PET6, fl. 2). O tempo de gozo de
auxílio-doença intercalado com períodos de atividade rural pode ser contado
como atividade rural, por analogia à Súmula nº 73 da Turma Nacional de
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Uniformização: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por
invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como
tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre
períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência
social”.

As duas primeiras testemunhas confirmaram que o autor trabalhou em parceria
agrícola para Aurindo Mund de 1993 até 2000. As três testemunhas
confirmaram que o autor trabalhou em parceria agrícola para Aroldo
Machado, conhecido pelo apelido de Alemão Machado, no período de 2004 a
2016.

Declaração sindical atesta que o autor exerceu atividade rural, como meeiro,
em Domingos Martins: de 8/4/1993 a 30/12/2000 para Aurindo Mund no Sítio
Mund, na estrada Paraju; de 2/1/2004 a 30/6/2006 e 1º/11/2006 a 30/5/2016
para João Aroldo dos Santos na Fazenda Barros, na estrada Goiabeiras/Alto
Paraju; e 1º/6/2016 a 30/12/2017 para José Henrique Kill no Sítio Laranjeiras,
na estrada Alto Paraju (evento 1, DSINRURAL8). O tempo de serviço rural
declarado pelo sindicato exclui parcialmente o período em que o autor
trabalhou como caseiro, entre 3/7/2006 e 15/12/2006.

Considero provado tempo de serviço rural nos períodos de 8/4/1993 a
30/12/2000, de 2/1/2004 a 30/6/2006 e de 1º/1/2007 em diante.

O INSS já tinha reconhecido tempo de serviço rural no período de 3/2/2009 a
10/7/2017.

Os períodos de 2/1/2004 a 30/6/2006 e de 1º/1/2007 a 10/7/2017 não
completam 180 meses. O período de 8/4/1993 a 30/12/2000 não pode ser
aproveitado, porque não ficou esclarecida a persistência do modo de vida rural
do autor no período intercalado entre 1º/1/2001 a 1º/1/2004.

O art. 39, I, da Lei nº 8.213/91 admite que a atividade rural seja descontínua
para fins de concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural.
Ocorre que o mesmo dispositivo legal prescreve que a atividade rural precisa
ser aferida “no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício”.
Por isso, quando o trabalhador rural abandona o campo durante longo
período, o tempo de atividade rural remoto não pode ser computado. “A
jurisprudência da TNU consolidou-se no sentido de que a descontinuidade da
atividade rural admitida pela legislação é aquela que não representa uma
ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, situação que deve ser
aferida em cada caso concreto” (Turma Nacional de Uniformização, PEDILEF
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2008.70.57.001130-0, Relator Juiz Federal Rogerio Moreira Alves, DOU
31/05/2013). No presente caso, a falta de prova de exercício de atividade rural
durante três anos consolidou presumível ruptura do autor com o meio rural.

O intuito do legislador ao prever a possibilidade de descontinuidade do
trabalho rural foi permitir o afastamento do campo por curtos períodos,
principalmente em razão da natureza sazonal inerente àquela atividade. É
comum que nos períodos de entressafra o trabalhador rural busque exercer
atividade urbana temporariamente. Todavia, a descontinuidade da atividade
rural tolerada pela lei é apenas aquela aferida em curtos períodos. Assim é que
o art. 11, § 9º, III, da Lei nº 8.213/91 dispõe que o membro do grupo familiar
não perde a qualidade de segurado especial se tiver exercido atividade urbana
durante período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil.

Dispositivo

Julgo IMPROCEDENTE o pedido.

Sem honorários advocatícios e custas judiciais (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c o
art. 1º da Lei nº 10.259/01). Defiro à parte autora o benefício da assistência
judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

8. Como é cediço, a comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de prova
material contemporâneo à época dos fatos, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal,
conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula nº 149 do STJ “a prova
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da
obtenção de benefício previdenciário.”. No caso dos autos, seria o período compreendido
entre 21/11/2002 a 21/11/2017, devendo, portanto, cumprir carência de 180 meses (art. 142,
da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em regime de economia familiar
durante 15 anos. Ocorre que o autor não colacionou aos autos início de prova material
suficiente contemporânea ao período que se pretende comprovar.

9. Verifico nos autos que é possível inferir que o autor exerceu atividade rural, tendo laborado
como lavrador, porém no CNIS apenas há registro de salários de contribuição na qualidade de
empregado doméstico com a Sr.ª Jeanine Santos Kucht no período de 03/07/2006 a
15/12/2006 nos meses de julho/2006, agosto/2006 e de outubro/2006. No entanto, não se
enquadra como segurado especial, além que não restou comprovado nesse período atividade
rural.
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10. Desse modo, em análise dos documentos juntados, não posso inferir, com certeza, o
efetivo exercício da atividade campesina pela autora, devendo, portanto, ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95), tendo em vista que as
provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em
consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal, de acordo com o
artigo 375, do CPC.

11. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto pelo recorrente
ERCILIO ANTONIO NASCIMENTO, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o INSS a conceder-lhe
o benefício de aposentadoria por idade rural e a pagar as prestações vencidas desde a data do
requerimento administrativo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais têm sua cobrança restringida pela
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (Evento nº 22), conforme o §3º,
artigo 98, do CPC. Publique-se. Intime-se as partes. Após, não havendo interposição de
recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das Turmas Recursais,
remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com
observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000718720v5 e do código CRC 52607c2c. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002878-17.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ERCILIO ANTONIO NASCIMENTO (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS ROBERTO MARTINS (OAB ES011992)
ADVOGADO: IDIMAR MEES (OAB ES018245)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto pelo recorrente ERCILIO ANTONIO NASCIMENTO, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido para
condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade rural e a pagar as
prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo. Condeno o recorrente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os quais
têm sua cobrança restringida pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
(Evento nº 22), conforme o §3º, artigo 98, do CPC. Publique-se. Intime-se as partes. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria
das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais
cabíveis e de praxe, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875807v2 e do código CRC b8a53eef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:40 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003227-17.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: IVANETE TOSI CECOTTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE – RURAL.
VÍNCULO EMPREGATÍCIO URBANO POR CURTO LAPSO TEMPORAL. ERRO
ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA. GOZO DE
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO
E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. IVANETE TOSI CECOTI, interpôs recurso inominado (Doc.23, Evento 44, PET1) contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por idade – rural, com efeitos
retroativos à data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que em decisão
proferida pela Turma Recursal, foi reconhecido o exercício da atividade rural pela autora até
2008, momento em que ficou incapacitada para o trabalho. Argumenta que a modalidade
atribuída ao benefício da autora trata-se de um equívoco da Autarquia no cumprimento da
decisão, eis que o próprio INSS reconhece os últimos períodos como rural. Pugna pelo
provimento do recurso e reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos
que constam na inicial.

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões no
Doc.25, Evento 49, CONTRAZ1. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões processuais preliminares,
passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. Os fundamentos e a parte dispositiva da detalhada sentença (Doc.15, Evento 23, SENT1),
do MM. Juiz Federal Victor Cretella Passos Silva, está lavrada nos seguintes termos, in
litteris:

Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1961 e completou a idade exigida como requisito para concessão
do benefício (55 anos) em 2016, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
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comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados aos autos, a meu ver, enquadram-se como início de prova
material contemporânea.

Não obstante, a parte autora não tem direito à aposentadoria rural por idade.

A prova testemunhal não foi robusta o suficiente para estabelecer o período exato de retorno
ao campo.

Ademais, observamos que no CNIS da autora consta um vínculo de trabalhado como
empregada doméstica, para a senhora Eliege Francisca Faccin Moreira, no período de
01/02/2008 a 05/09/2008.

A partir do vínculo de empregada doméstica, citado acima, não foi apresentado pela autora
nenhum outro documento que comprove retorno a atividade rural.

Em 03/09/2008, a segurada passou a receber o benefício de auxílio-doença, concedido na
atividade de empregada doméstica. Este benefício foi recebido no período de 03/09/2008 a
26/04/2018 (EVENTO1, PROCADM3, fls.94)

Com efeito, a autora demonstra ter se afastado do labor rural por mais de 10 anos (2008 a
2018), fato que configura descontinuidade incompatível com a concessão do benefício
pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO
ESPECIAL. ATIVIDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL.
DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. 
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da
atividade rural e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período
laboral é superior à assinalada pela legislação previdenciária. 
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à
concessão do benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo
(REsp 1.354.908/SP, Rel. 
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe
10/2/2016). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

Sendo assim, a parte não faz jus à concessão do benefício.

III– DISPOSITIVO
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Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

4. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91).

5. O Regime Geral da Previdência Social contém regra de transição específica para os
segurados especiais ao assegurar-lhes o direito de requerer aposentadoria por idade, no valor
de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de sua vigência, desde
que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência exigida (art. 143, da Lei n. 8.213/91). Complementando o artigo 143 na disciplina
da transição de regimes, o artigo 142 da Lei 8.213/91 estabeleceu que para o segurado inscrito
na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o
empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por
idade, por tempo de serviço e especial deve obedecer a uma tabela que prevê prazos menores
no período de 1991 a 2010.

6. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem firme orientação de que o direito à
aposentadoria passa a integrar o patrimônio jurídico do sujeito quando preenchidos os
requisitos para a sua fruição, tal como veiculado pelo enunciado n. 359, da súmula da sua
jurisprudência, que também é aplicável aos segurados no Regime Geral da Previdência Social,
conforme o decidido - em regime de repercussão geral - no RE 630.501/RS (Pleno, Rel.
p/acórdão Min. Marco Aurélio, DJE 23.08.2013).

7. Assim, o trabalhador rural tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher
contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de atividade rural,
ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
em número de meses idênticos à carência do referido benefício. Aplica-se, no caso, a
Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que
diz que: “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.”

8. Na hipótese dos autos, a autora completou 55 anos de idade em 2016 e formulou
requerimento administrativo em 2018. Pretende, portanto, ver reconhecido o exercício de
atividade rural, em regime de economia familiar, por período superior à carência estabelecida
para o benefício – 180 meses (de 2001 a 2018). A fim de comprovar suas alegações, a autora
apresentou diversos documentos que atestam a sua qualidade de segurada especial como
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contratos de parceria agrícola, cadastro no CNIS como meeira, certidão de casamento – na
qual o cônjuge é qualificado como “lavrador”, cadastro no INCRA, carteira de associada ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Castelo, dentre outros. O INSS homologou os períodos
de 01/01/2006 a 31/01/2008 e 03/05/2015 a 08/05/2018.

9. O juiz sentenciante julgou improcedente a demanda por entender que, em 03/09/2008, a
segurada passou a receber o benefício de auxílio-doença, concedido na atividade de
empregada doméstica, de 03/09/2008 a 26/04/2018, configurando o afastamento do labor
rural por mais de 10 anos. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que o INSS concedeu o
último benefício de auxílio-doença, na qualidade de trabalhadora urbana, de forma
equivocada. Conforme dados que constam no CNIS, bem como na CTPS da autora, consta
apenas um vínculo empregatício, na função de “doméstica”, no período de 01/02/2008 a
05/09/2008. Restou consignado na CTPS tratar-se de um contrato de experiência. Tanto que
outros benefícios de auxílio-doença foram concedidos à autora na qualidade de segurada
especial (Doc.6, Evento 6, PROCADM1) e, com base apenas no vínculo empregatício
urbano, não preencheria a carência necessária para quaisquer deles.

10. Dessa forma, não há que se desprezar todo o conjunto probatório dos autos com base em
um único vínculo empregatício urbano, de curtíssima duração (contrato de experiência).
Ademais, as testemunhas foram unânimes em confirmar o trabalho rural da autora, no cultivo
de café arábica, até ser acometida por doença incapacitante. Também ficou claro pelos
depoimentos e mediante a homologação do tempo rural realizado pelo INSS que, após cessar
o benefício de auxílio-doença, a autora retornou à lide campesina. Conforme própria
declaração da autora em audiência, apenas “tentou” exercer atividade urbana.

11. Assim, considerando que houve a confirmação de referidos documentos pela prova
testemunhal, não há se falar em ausência de prova material corroborada. Nesse sentido, para
ampliar a eficácia probatória desses documentos, o Superior Tribunal de Justiça exige que
exista no processo prova testemunhal convincente e colhida sob o crivo do contraditório,
verbis:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA (ART. 485, V E IX, CPC).
TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO LEGAL DE
CARÊNCIA (IMEDIATAMENTE ANTERIOR). EFETIVA ATIVIDADE AGRÍCOLA. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO.
AÇÃO PROCEDENTE.

I - É cediço que, nas causas de trabalhadores rurais, tem este Superior Tribunal de Justiça
adotado critérios interpretativos favorecedores de uma jurisdição socialmente justa,
admitindo, com maior amplitude, documentação comprobatória da atividade desenvolvida,
mesmo sob a categoria jurídica de documentação nova, para fins de ação rescisória.
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II - Seguindo essa premissa, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou posicionamento
segundo o qual as certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como certidão da Justiça
Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e contratos de
parceria agrícola são aceitos como início da prova material, nos casos em que a profissão
rural estiver expressamente consignada.

III - O pedido inicial instruído por início de prova material, corroborado, de forma clara e
evidente, pelo acervo testemunhal, é apto a comprovar o exercício de atividade rurícola.

IV - Ação rescisória procedente. (AR 4.507/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 24/08/2015)

12. Tenho que resta comprovado o exercício da atividade rural no período de carência, sendo,
por conseguinte, cabível o deferimento da aposentadoria postulada. A sentença deve ser
reformada.

13. Por tudo o que foi exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto por
IVANETE TOSI CECOTI e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a
sentença e condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL na obrigação de
conceder em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade - RURAL, desde a
data do requerimento administrativo (08/05/2018). Custas ex lege. Sem condenação em
honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Os juros e a correção
monetária serão calculados, rigorosamente, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal para o caso dos autos.
Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das
Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.
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RECURSO CÍVEL Nº 5003227-17.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: IVANETE TOSI CECOTTI (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto por IVANETE TOSI CECOTI e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL na
obrigação de conceder em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade -
RURAL, desde a data do requerimento administrativo (08/05/2018). Custas ex lege. Sem
condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Os juros e
a correção monetária serão calculados, rigorosamente, de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal para o caso
dos autos. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado pela Secretaria
das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875836v2 e do código CRC dd155453. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000090-24.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DEUZENIR LOURENCO SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA E URBANA CONCOMITANTE.
VÍNCULO URBANO DESCONTÍNUO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. RECURSO DA
AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR
PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

1. DEUZENIR LOURENÇO SANTOS interpôs Recurso Inominado (Evento nº 40) contra a
sentença (Evento nº 34) que julgou improcedente o seu pedido para condenar o INSS a
conceder-lhe a aposentadoria por idade rural, desde a DER.

2. Em suas razões, alega que exerceu atividade urbana em períodos pontuais, com baixa
remuneração, e de forma concomitante com a atividade de pesca artesanal. Pugna pelo
provimento do recurso e reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de
aposentadoria por idade rural.

3. O INSS apresentou Contrarrazões (Evento nº 43) pela manutenção da sentença,
reportando-se aos argumentos lançados na contestação. 

4. É o breve Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da
autora. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do seu mérito, com o
VOTO.

VOTO

5. O pescador artesanal segurado especial tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem
recolher contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de
atividade de pesca artesanal, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao
requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima. A autora nasceu em
24.04.1961, tendo completado o requisito etário em 2016, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade de pesca
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artesanal por 15 anos anteriores à data do implemento da idade mínima ou do requerimento
administrativo – 16.06.2016. Desse modo, deve comprovar o efetivo exercício de pesca
artesanal no período de 2001 a 2016.

6. Realço que a comprovação da atividade deve fundamentar-se em início de prova
material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

7. Esse início de prova material precisa ser contemporâneo ao período que se pretende
comprovar. A Turma Nacional de Uniformização ao julgar o PEDILEF 0001508-
05.2009.4.03.6318/SP (Tema nº 168), fixou o entendimento de que só é possível somar ao
tempo de contribuição o tempo de serviço rural sem contribuições “que esteja no período
imediatamente anterior ao implemento da idade do segurado, ou à data do requerimento
administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente
à carência do benefício”. Ou seja, o tempo de serviço rural ou pesqueiro precisa estar dentro
do “período imediatamente anterior” ou contíguo ao início dele.

8. Preceitua o inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/91 que são segurados especiais "o
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador artesanal e o assemelhado,
que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e
filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo" (grifei). O regime de economia familiar
está regulado no § 1º do mesmo dispositivo que reza: “Entende-se como regime de economia
familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em
condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados
permanentes. (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)”. A demonstração dos requisitos
acima, em especial do desempenho de atividade rurícola ou pesqueira para obtenção de
aposentadoria por idade em seu valor mínimo, requer início de prova material (art. 55, §3º, da
Lei nº 8.213/91).

9. Logo, o regime de economia familiar protegido pela lei previdenciária é aquele em que a
atividade dos membros da família é indispensável à própria subsistência, em condições de
mútua colaboração, sem utilização de empregados permanentes.

10. Pois bem. O Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido da parte autora por entender
que não restou comprovado o exercício de atividade na qualidade de segurada especial
durante todo o período de carência necessário para a obtenção do benefício, ante a presença
de vínculos urbanos em seu CNIS, conforme trechos abaixo transcritos, in litteris:
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“(...) Apesar de a autora ter início de prova material contundente da atividade de pesca, com
vínculo anotado em CTPS e no CNIS desde 1984, de se notar que as anotações constantes do
CNIS da autora indicam também registros de diversos vínculos de natureza urbana (Evento 9,
PET4), os quais também constam na declaração emitida pela Prefeitura Municipal de
Conceição da Barra, informando vínculo urbano da autora em 2002, 2003, 2004, 2007 e 2008
(Evento 1, PROCADM7 – fl. 02).

Considerando que o requerimento administrativo é de 2016, todo o período em que a autora
trabalhou na escola, vinculada à Prefeitura (trabalho urbano), está compreendido no período
de carência de 180 meses, em que deveria comprovar a atividade rural como meio de
subsistência.

Dessa forma, a autora somente fará jus à aposentadoria por idade quando completar 60 anos,
em conformidade com o art. 48, § 3.º da Lei 8.213/91.

Assim, considero que não restou provado que a autora exerceu atividade rural em regime de
subsistência (segurado especial), por período suficiente ao cumprimento da carência da
aposentadoria. Não faz jus, assim, à aposentadoria por idade rural” (...).

11. A autora alega, em seu recurso inominado, que exerceu atividade urbana em períodos
pontuais, de forma concomitante com a atividade de pesca. De fato, conforme se extrai do
CNIS da recorrente e dos documentos juntados ao Evento nº 01, PROCADM7, p. 04/08, a
autora laborou vinculada à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra como auxiliar de
serviços gerais e servente, nos períodos de 04.02.2002 a 20.12.2002; 02.01.2003 a
31.12.2003; 10.02.2004 a 30.04.2004; 09.02.2007 a 21.12.2007 e 12.02.2008 a 21.11.2008,
totalizando cerca de 03 (três) anos e 07 (sete) meses.

12. Entendo que a sentença merece reparos. Embora os vínculos urbanos tenham perdurado
por cerca de 03 (três) anos e 07 (sete) meses ao todo, foram descontínuos entre 2004 e 2007,
e, portanto, por cerca de 03 (três) anos. Ademais, os referidos vínculos são provenientes de
contratos temporários de trabalho, com a remuneração no valor de um salário mínimo,
conforme se extrai do Evento nº 01, PROCADM7, p. 04/08. As provas documental e
testemunhal acostadas aos autos também foram aptas a indicar que a autora exerceu, nesses
períodos, a atividade pesqueira concomitantemente com a atividade urbana, tendo a
requerente juntado vasta documentação apta a servir como início de prova material, a saber:

(i) carteira de pescadora artesanal emitida em 07/04/2016 com anotação do primeiro registro
em 09/12/2002 (Evento nº 01, PROCADM6, p. 01);

(ii) carteira de pesca, como pescador profissional, emitida em nome do marido da autora,
datada de 16/03/1982 (Evento nº 01, PROCADM9, p. 06/11);

(iii) atestado de Requerimento do Seguro Defeso, caranguejo, referente aos anos de 2005,
2010 e 2011 (Evento nº 01, PROCADM11); dentre outros.
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13. Ainda, verifico que o marido da autora não apresenta nenhum vínculo urbano em seu
CNIS, possui carteira de pescador profissional emitida em 1982 - devidamente juntada aos
autos - e conta com aposentadoria por idade ativa desde 2017 (Evento nº 09, PET3). É de se
notar, por fim, que a requerente reside na Vila de Pescadores de Conceição da Barra,
conforme comprovante de residência referente ao ano de 2018 (Evento nº 01, END4).

14. Desse modo, a combinação dos elementos acima leva-me a concluir no sentido de que os
vínculos urbanos constantes no CNIS da autora, principalmente porque  são temporários, não
podem ser óbice ao reconhecimento de sua qualidade de segurada especial no período
controvertido, tendo em vista que ficou devidamente demonstrado que a atividade pesqueira
sempre foi exercida como atividade principal pela autora e seu marido, mesmo nos
períodos em que desempenhou labor na Prefeitura. Não há vedação legal para o exercício de
duas atividades, sendo uma deles temporária, para aumentar ou manter a renda, em períodos
de escassez da atividade pesqueira. Dessa forma, considero que restou comprovado o
exercício da atividade pesqueira em regime de economia familiar - no qual o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar - pelo período de carência suficiente à concessão do
benefício de aposentadoria por idade rural à autora (entre 2001 e 2016), desde a DER
(16.06.2016).

15. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, e, no MÉRITO,
DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar PROCEDENTE o pedido, condenando o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder à
Senhora DEUZENIR LOURENÇO SANTOS a aposentadoria por idade rural desde a
DER (16.06.2016). Concedo à autora MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, em
sede recursal, para determinar que o INSS implante o benefício em até 30 (trinta) dias
úteis, com termo inicial a data de intimação dessa sessão, comprovando, nos autos, a
regular implantação. Sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a
contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). Os
juros e a correção monetária devem ser calculados seguindo o Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Sem condenação em
custas e honorários, ante o provimento do recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Após,
não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria
das Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para a liquidação e a
execução desse decisum, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000822290v8 e do código CRC 8ae8ecba. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000090-24.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DEUZENIR LOURENCO SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: MARIA DE LOURDES COIMBRA DE MACEDO (OAB ES015618)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, e, no MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar
PROCEDENTE o pedido, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS a conceder à Senhora DEUZENIR LOURENÇO SANTOS a aposentadoria por idade
rural desde a DER (16.06.2016). Concedo à autora MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE
TUTELA, em sede recursal, para determinar que o INSS implante o benefício em até 30
(trinta) dias úteis, com termo inicial a data de intimação dessa sessão, comprovando, nos
autos, a regular implantação. Sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a
contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora (desde a citação). Os
juros e a correção monetária devem ser calculados seguindo o Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Sem condenação em custas
e honorários, ante o provimento do recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não
havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela Secretaria das
Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para a liquidação e a
execução desse decisum, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875842v2 e do código CRC 263f0cda. 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008552-96.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DORVALINA MARIA DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL ROBUSTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 14 DA TNU. RECURSO
DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RE 870.947. TESE 905 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC.

1. O INSS interpõe recurso inominado (Evento nº 27) contra sentença (Evento nº 18), que
julgou procedente o pedido para condená-lo a conceder à autora o benefício de aposentadoria
por idade rural, desde a DER (04.07.2016). Trago à colação, os trechos da sentença objurgada,
lavrados nos seguintes termos, in litteris:

“(...) DORVALINA MARIA DE SOUZA ajuizou ação previdenciária, de rito sumaríssimo, em
face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a concessão de
aposentadoria por idade rural. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito. 

O pleito da parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91.
Para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa
demonstrar o efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de
economia familiar, pelo período de carência estatuído no art. 142 da Lei nº 8.213/91. Ressalta-
se que a comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com base apenas
em prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, confirmado na
súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça: A prova exclusivamente testemunhal não basta
à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio previdenciário.
Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada em prova
documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material. Aponta-
se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de carência da
aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14 da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Analisando os autos, tendo em vista que a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de
idade em 03/07/2016, e ingressou com requerimento administrativo em 04/07/2016, exige-se
uma carência de 180 meses (15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente
estabelecidas. Há nos autos os seguintes documentos, dentre outros: a)Filiação ao sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Alto Rio Novo - ES em 14/07/2010 (fl. 20/21); b) Contrato de
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parceria agrícola mencionando a autora como parceira outorgada no período de 14/07/2010 a
14/07/2018 (fl. 26); c)Ficha da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo mencionando
sua profissão de lavradora, datada de 10/07/2010 (fls. 30/31). Tal documentação mostra-se
início suficiente de prova material do exercício de atividade rural; contudo, a outorga do
benefício depende da complementação desta prova documental, a fim de atestar o efetivo
desempenho dessa atividade pelo período de carência previsto legalmente. Assim, com intuito
de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se audiência, na qual a
autora prestou seu depoimento pessoal e três testemunhas, por ele arroladas, foram
inquiridas. 

A autora informou que desde pequena trabalha na roça, e atualmente trabalha nas terras do
Sr. Avelino desde 2000, quando se separou do marido, recebendo por semana, com plantio de
milho, mandioca, café, onde tem 8000 pés. Disse que o seu filho trabalha junto com ela, em
3000 pés de café, e que nunca trabalhou fora do meio rural. Mencionou as terras que ela
trabalhou com o marido, antes da separação, que ocorreu em 2000, na região de
Mantenópolis. A testemunha Ilson Dias Menezes relatou que conhece a autora desde 2000, e
que ele trabalhou de 2003 e 2016 em terra próxima ao Sr. Avelino, e se aposentou como rural.
Destacou que a autora trabalha junto com o filho, no cultivo de café. Afirmou que ela não
trabalhava fora do meio rural. Por sua vez, a testemunha Antônio Agostinho de Castro disse
que conhece a autora desde os anos de 1970 e trabalha em propriedade vizinha do Sr. Avelino,
onde a autora trabalha no cultivo de café, junto com o filho. Relatou que ela sempre trabalhou
na roça, sem ter ido para a cidade. Mencionou que quando ela era casada trabalhava com o
marido na roça. Por último a testemunha Marina Dias de Souza informou que conhece a
autora há cerca de vinte anos, e que a autora já trabalhou em vários lugares na roça, e que
atualmente trabalha para o Sr. Avelino, com a ajuda do filho, na lavoura de café, e são
vizinhas de terra.

As provas documentais apresentadas foram corroboradas pelas provas testemunhais
produzidas, as quais foram unânimes no sentido de que a autora é trabalhadora rural e
sempre exerceu atividade rurícola, inicialmente com a ajuda do marido, e depois de separada ,
com o filho. Sendo assim, o conjunto probatório produzido é suficiente para atestar o exercício
de atividade rural em regime de economia familiar pelo tempo de carência necessário à
concessão da aposentadoria por idade rural. Dado o exposto, entendo ser inegável a condição
de segurada especial da autora, fazendo jus ao recebimento do benefício pleiteado (...)”.

2. Em suas razões recursais, o INSS argumenta que a sentença deve ser anulada, para que a
autora venha a esclarecer a qualificação civil como casada, contida no contrato de parceria
juntado, datado de 2010. Ainda, alega que o início de prova material juntado pela autora é
referente ao ano de 2010, mas que, para anos anteriores, a profissão declarada é a de
“doméstica” e, portanto, a autora não deteria a carência necessária para o benefício requerido
em 2016.

3. A autora apresentou Contrarrazões (Evento nº 31) para desprovimento do recurso e
manutenção da sentença. 

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.
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VOTO

5. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). A recorrida nasceu em
03.07.1961, tendo completado o requisito etário em 2016, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data em que houve o requerimento do
benefício, em 04.07.2016 ou à data do implemento da idade mínima (de 2001 a 2016).

6. Pois bem. Para comprovar a qualidade de segurada especial, a autora juntou vasta
documentação: (i) certidão de casamento datada de 12.09.1979, qualificando o ex-marido
como rural; (ii) Carteira do sindicato dos trabalhadores rurais do cônjuge datado em
19.01.1980; (iii) Ficha de matricula escolar da filha Valdinéia Lopes da Silva, datado em
07.06.1994; (iv) Declaração sindical de atividade rural do ex-cônjuge período 01.04.1999 à
30.04.2003 (divórcio ano 2003); (v) Ficha de cadastro de clientes, empresa Clodoaldo Correia
de SouzaME, datado em 27.02.2007; (vi) Ficha A-  sistema de informação de atenção básica,
Secretária de Estado da Saúde do Espírito Santo, datado em 10.07.2010; (vii) Carteira do
sindicato de trabalhadores rurais, meeira, filiação 14.07.2010; (viii) Contrato de parceria
agrícola com Sr., Avelino José Olimpio, datado em 14.07.2010, com firma reconhecida em
30.07.2010, reconhecendo o vínculo desde o ano de 2007, com término em 14.07.2018; (ix)
Ficha de cadastro de Clientes, empresa Mobiladora Mantenópolis LTDA, tela sistema, data de
abertura de cadastro 22.06.2010, última compra 11.06.2013; (x) Ficha de atendimento
médico, datado em 11.06.2014; (xi) Ficha de cadastro de clientes, empresa Dark Tecidos
LTDA, datado em 2010.

7. De início, assevero que a comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de
prova material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

8. Alega o INSS que, para períodos anteriores a 2010, não há início de prova material apto a
indicar que a autora exercia a atividade rural, em razão de que, na certidão de casamento
juntada ao Evento nº 01, OUT3, p. 01, a autora é qualificada como doméstica, e seu marido
como lavrador. Entretanto, esta Turma tem entendido que a qualidade de segurado especial de
um familiar, comprovada documentalmente, induz início de prova material apto a indicar que
outro membro – integrando, em regime de economia familiar, o mesmo grupo parental –
ostenta, também, a condição de rurícola, naquela categoria (segurado especial). Nesse cenário,
a condição de segurado especial de um membro é deduzida de idêntica qualidade do outro, a
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partir de um elemento que os vincula, qual seja, o exercício da atividade rural em regime de
economia familiar. Veja-se que este entendimento também é adotado pelos Tribunais
Superiores e pela TNU (STJ, Terceira Seção, REsp 155.300-SP, DJU 21.09.1998, p. 52 e
PEDILEF 2006.72.95.0180588, Relatora Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes,
DOU 22.07.2011). Portanto, a qualidade de lavrador do ex-marido se lhe é extensível, pelo
menos até o ano de 2003, quando houve o divórcio.

9. Entre 2003 e o requerimento (2016), a autora juntou vasta documentação que comprova sua
qualidade rurícola, sendo tal fato corroborado por todas as testemunhas ouvidas em audiência,
conforme bem explicitado na sentença. Ressalto que não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, segundo o que
dispõe a Súmula 14 da TNU.

10. Com relação ao critério de correção monetária utilizado no momento da condenação, o
Supremo Tribunal Federal - STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE
870.947/SE, decidindo, que “a TR se revela inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi
reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a contar de junho de 2009 em diante,
expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do
INSS de que o IPCA-e e o INPC só deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do
julgamento de mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos
realizado nos autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração
de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por completo a aplicação da Taxa
Referencial (TR).

11. Em que pese constar no voto do Relator Min. Luiz Fux, na proposta de tese, a indicação
do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão, tal parte foi suprimida,
de modo que tão somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo, considerando,
inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da casa, qual
seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no momento
em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza pagamentos aos seus
administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n. 8213/91, que trata
especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de
acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE". 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 242



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 147/267

0008552-96.2018.4.02.5054 500000816995 .V5 JESX51453© JES7056

12. Essa lógica levou o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos, a
firmar a Tese 905 no âmbito do REsp 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91". Não se pode sequer
pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística do julgamento do RE 870.947/SE, uma
vez que o caso que embasou o referido julgado versava sobre benefício assistencial (LOAS),
com previsão em lei própria, diversa da Lei de Benefícios. 

13. Dessa forma, a sentença deve ser reformada unicamente no que tange ao critério de
correção monetária, para determinar a adoção do INPC, índice aplicável para o reajuste de
benefícios previdenciários e já adotado pelo Manual de Orientação do Procedimentos sobre os
Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Ressalto que a matéria relativa à correção monetária
é de ordem pública, de modo que sua alteração de ofício pelo tribunal não
configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, julgamento em 15.08.2017, DJE 22.08.2017).  

14. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de procedência, mas alterando de
ofício unicamente o critério de correção monetária para o INPC. Custas ex lege. Condeno
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não
havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das
Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para as providências
legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000816995v5 e do código CRC 58f6f31f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008552-96.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DORVALINA MARIA DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO LOPES (OAB ES026569)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de
procedência, mas alterando de ofício unicamente o critério de correção monetária para o
INPC. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-
se as partes. Após, não havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado
pela Secretaria das Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para
as providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875846v2 e do código CRC 8d3b4c74. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002014-73.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERONITA DA SILVA BENTO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FAVORÁVEL À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 14 DA TNU. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RE
870.947. TESE 905 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC.

1. O INSS interpõe recurso inominado (Evento nº 32) contra sentença (Evento nº 24), que
julgou procedente o pedido para condená-lo a conceder à autora o benefício de aposentadoria
por idade rural, desde a DER (16.01.2018). Trago à colação trechos da sentença objurgada,
lavrados nos seguintes termos, in litteris:

“I- RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II– FUNDAMENTAÇÃO

Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial.
A autora nasceu em 1954 e completou a idade exigida como requisito para concessão do
benefício (55 anos) em 2009, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material.

Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:

1. Certidão de nascimento de filho indicando a profissão do pai como lavrador (Evento 1,
OUT3, fl. 11).

2.  Contrato de parceria agrícola com reconhecimento de firma em 2008 ( Evento 1,
OUT3, fls. 19/21).
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Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova oral foi favorável, tendo sido comprovado o labor rural por período superior à
carência exigida.

Sendo assim, reconheço que a autora tem direito ao benefício pleiteado.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente o pedido, condenando o INSS à implantação – e pagamento
dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria rural por idade à autora, com
DIB em 16/01/2018, e DIP na presente data, resolvendo com isso, o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil (...)”.

2. Em suas razões recursais, o INSS argumenta: (i) que o contrato de parceria assinado em
2008 mostra que a autora é companheira de José Lino, mas que este, por sua, vez, tem
diversos vínculos urbanos no CNIS, bem como recebeu pelo menos 03 (três) benefícios de
auxílio-doença, todos como empregado urbano (sic); (ii) que a autora recebe pensão por
morte de industriário, o que afastaria sua qualidade de segurada especial; (iii) que a certidão
de nascimento do filho, lavrada em 1987, qualifica o pai como “lavrador” e a autora como
“do lar”, o que afastaria sua qualidade rurícola. Nesse sentido, pugna pela reforma da
sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

3. A autora apresentou Contrarrazões (Evento nº 35) para desprovimento do recurso e
manutenção da sentença. 

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

5. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). A recorrida nasceu em
1954, tendo completado o requisito etário em 2009, devendo, portanto, cumprir carência de
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168 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em regime de
economia familiar por 14 anos anteriores à data em que houve o requerimento do benefício,
em 16.01.2018 (de 2004 a 2018) ou à data do implemento da idade mínima (de 1995 a 2009).

6. De início, assevero que a comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de
prova material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

7. Pois bem. Para comprovar a qualidade de segurada especial, a autora juntou: (i) certidão de
nascimento do filho datada de 1987, qualificando o ex-companheiro como lavrador e a autora
como “do lar” (Evento nº 18, PROCADM1, p. 11); (ii) certidão de casamento do filho da
autora, datada de 2001, qualificando-o como lavrador (Evento nº 18, PROCADM1, p. 13);
(iii); contrato de parceria agrícola firmado com o Sr. Romaro Florindo, datado de 2008, com
firma reconhecida no mesmo ano e duração até 2011 (Evento nº 18, PROCADM1, p. 18/21);
(iv) declarações de exercício de atividade rural; entre outros.

8. A despeito da alegação de que o Sr. José Lino, ex-companheiro da autora, supostamente
teria diversos vínculos urbanos no CNIS, o Contrato de Parceria agrícola juntado, firmado
pela autora e por ele, é início de prova material suficiente e comprova pelo menos 03 (três)
anos de atividade rural na propriedade do Sr. Romaro Florindo de Freitas (Evento nº 18,
PROCADM1, p. 18/21), eis que conta com autenticação de firma contemporânea aos fatos.
Ainda que o ex-companheiro possuísse vínculos urbanos, aplica-se a Súmula 41 da TNU: “A
circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não
implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial,
condição que deve ser analisada no caso concreto”. Ademais, ao contrário do que alega o
INSS, o Sr. José Lino recebeu 02 (dois) auxílios-doença na qualidade de segurado especial
(Evento nº 18, PROCADM1, p. 66/67), entre 2009 e 2010. Inclusive, os períodos de
27.05.2006 a 16.06.2009 foram reconhecidos administrativamente como períodos em que o
Sr. José Lino desempenhou atividade rurícola. Nada a prover neste ponto.

9. O recebimento de pensão por morte do ex-cônjuge da autora, falecido em 1981, na
qualidade de industriário, tampouco é capaz de retirar a qualidade de segurada especial da
autora, sobretudo porque longínquo ao período de carência que a autora pretende comprovar.

10. No que concerne à certidão de nascimento do filho Nilton (1987) e de casamento do filho
Maxsandro (2001) - que o qualifica como lavrador – podem ser utilizadas como início de
prova material, ainda que extemporâneas, caso haja a comprovação da qualidade de rurícola
da autora pelos demais meios de prova (Precedentes: PEDILEF 05004491120104058103,
JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO, TNU, DJ 24/08/2012; PEDILEF
200932007044100, Relator(a) JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES, data da decisão 14/06/2011, Fonte/Data da Publicação DOU 22/07/2011,
SEÇÃO 1). Esses documentos podem ser utilizados pois esta Turma tem entendido que a
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qualidade de segurado especial de um familiar, comprovada documentalmente, induz início de
prova material apto a indicar que outro membro – integrando, em regime de economia
familiar, o mesmo grupo parental – ostenta, também, a condição de rurícola, naquela categoria
(segurado especial). Nesse cenário, a condição de segurado especial de um membro é
deduzida de idêntica qualidade do outro, a partir de um elemento que os vincula, qual seja, o
exercício da atividade rural em regime de economia familiar. Veja-se que este entendimento
também é adotado pelos Tribunais Superiores e pela TNU (STJ, Terceira Seção, REsp
155.300-SP, DJU 21.09.1998, p. 52 e PEDILEF 2006.72.95.0180588, Relatora Juíza Federal
Simone dos Santos Lemos Fernandes, DOU 22.07.2011).

11. Para melhor instruir o feito, foi designada audiência. Todas as testemunhas foram
uníssonas em afirmar que a autora sempre laborou no meio rural, seja com seu falecido ex-
companheiro, o Sr, José Lino, seja com o filho, Maxsandro, na colheita de café e tocando
lavoura. A autora declarou que laborou em 03 (três) propriedades distintas, e a primeira
testemunha, que conhece a autora há cerca de 15 (quinze) anos, soube confirmar o nome do
proprietário de 02 (duas) delas. O teor dos depoimentos, porque coesos e conformes ao início
de prova material carreado aos autos, são apto a suprir o período de carência necessário para
aposentação. Ressalto que não se exige que o início de prova material corresponda a todo o
período equivalente à carência do benefício, segundo o que dispõe a Súmula 14 da TNU.

12. Com relação ao critério de correção monetária utilizado no momento da condenação, o
Supremo Tribunal Federal - STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE
870.947/SE, decidindo, que “a TR se revela inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi
reafirmado pelo Plenário do STF, que o IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos
débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios), a contar de junho de 2009 em diante,
expurgando-se a TR da correção dessas dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do
INSS de que o IPCA-e e o INPC só deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do
julgamento de mérito do RE). Portanto, o STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos
realizado nos autos do RE 870.947, o que tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração
de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo ser afastada por completo a aplicação da Taxa
Referencial (TR).

13. Em que pese constar no voto do Relator Min. Luiz Fux, na proposta de tese, a indicação
do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão, tal parte foi suprimida,
de modo que tão somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo, considerando,
inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da casa, qual
seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no momento
em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza pagamentos aos seus
administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n. 8213/91, que trata
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especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de
acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE". 

14. Essa lógica levou o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos, a
firmar a Tese 905 no âmbito do REsp 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91". Não se pode sequer
pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística do julgamento do RE 870.947/SE, uma
vez que o caso que embasou o referido julgado versava sobre benefício assistencial (LOAS),
com previsão em lei própria, diversa da Lei de Benefícios. 

15. Dessa forma, a sentença deve ser reformada unicamente no que tange ao critério de
correção monetária, para determinar a adoção do INPC, índice aplicável para o reajuste de
benefícios previdenciários e já adotado pelo Manual de Cálculos desta Justiça desde o ano de
2013. Ressalto que a matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que
sua alteração de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368, STJ,
Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgamento em 15.08.2017, DJE
22.08.2017).  

16. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de procedência, mas alterando de
ofício unicamente o critério de correção monetária para o INPC. Custas ex lege. Condeno
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL vencido ao pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não
havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das
Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000829850v4 e do código CRC f38500a1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002014-73.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GERONITA DA SILVA BENTO (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
de procedência, mas alterando de ofício unicamente o critério de correção monetária para o
INPC. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL vencido
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-
se as partes. Após, não havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado
pela Secretaria das Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para
liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875866v2 e do código CRC 21893116.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000204-54.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ROSENILDA BRAGUNCE MAULAZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PROVA
MATERIAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
RURAL DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA NECESSÁRIO PARA A
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. ART. 371
DO CPC/2015. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. ROSENILDA BRAGUNCE MAULAZ interpôs Recurso Inominado (Evento nº 31) contra
a sentença (Evento nº 25) que julgou improcedente o seu pedido para condenar o INSS a
conceder-lhe a aposentadoria por idade rural, desde a DER.

2. Em suas razões, alega que sempre exerceu atividade rural, a despeito do depoimento das
testemunhas, que não souberam informar com detalhes acerca do seu labor rural, e da autora,
que foi tomada pelo nervosismo, em razão de estar diante de um ato formal. Pugna pelo
provimento do recurso e reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de
aposentadoria por idade rural.

3. O INSS apresentou Contrarrazões (Evento nº 35) pela manutenção da sentença,
reportando-se aos argumentos lançados na contestação. 

4. É o breve Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da
autora. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do seu mérito, com o
VOTO.

VOTO

3. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
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recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). Na hipótese dos autos,
a autora completou 55 anos de idade em 11.09.2015 e formulou requerimento administrativo
em 25.01.2016. Pretende, portanto, ver reconhecido o exercício de atividade rural, em regime
de economia familiar, por período igual ou superior à carência estabelecida para o benefício
(180 meses), de 2000 a 2015 (implementou o requisito etário) ou de 2001 a 2016 (DER).

4. A fim de comprovar o exercício da atividade rural, foram apresentados: (i) cadastro
agropecuário (Evento nº 1, doc. 7, páginas 04/05); (ii) contrato de Parceria Agrícola (Evento
nº 1, doc. 8, paginas 06/07); (iii) Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos de Posse e
benfeitorias (Evento nº  01, doc. 9, paginas 01/02), estando, portanto, presente o início de
prova material..

5. Com base nos documentos acima relacionados, bem como nos depoimentos colhidos em
audiência, o juiz sentenciante julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora
não pôde demonstrar que laborou na qualidade de segurada especial por período suficiente ao
preenchimento da carência do benefício pretendido, o que impede o reconhecimento como
segurada especial, conforme trechos abaixo transcritos:

“Cabe destacar que a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 11/09/2015,
requerendo o benefício da aposentadoria rural administrativamente em 25/01/2016, devendo,
portanto, cumprir uma carência de 180 meses (15 anos), nas condições legalmente
estabelecidas.

Verifica-se que a parte autora colacionou, dentre outros, os seguintes documentos: Cadastro
agropecuário (evento 1, doc. 7, paginas 4/5); Contrato de Parceria Agrícola (evento 1, doc. 8,
paginas 6/7); Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos de Posse e benfeitorias (evento
1, doc. 9, paginas 1/2), estando, portanto, presente o início de prova material.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual, a autora e duas testemunhas arroladas por ela foram inquiridas.

As declarações das testemunhas afirmaram que a autora vive na propriedade rural, contudo
não foram claras a respeito do trabalho rural efetivamente exercido. A própria autora disse
que colhia o café, e depois que vendia no pé. Perguntada sobre como eram feitos os
procedimentos de trato do café, a autora disse que recebia ajuda de vizinhos, mas não
deixou claro como ocorria. Cumpre mencionar que a primeira testemunha só foi capaz de
atestar labor da parte autora na área de confecção de roupas.

Imperioso destacar, ainda, a pesquisa feita administrativamente pelo requerido, cujo
relatório foi anexado aos autos (evento 7, doc 13, paginas 62/64), no qual foi relatado por
vizinhos da parte autora que ela trabalha com facção de roupas e comércio.

Desta forma, analisando a documentação carreada aos autos e as provas orais produzidas,
não é possível concluir pelo direito da autora à aposentadoria rural, tendo em vista que não
ficou provado o exercício de atividade rural indispensável à subsistência durante o período
mínimo necessário, conforme convencimento exarado acima.
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DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº
8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade
rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC (...)”.

6. Observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da sentença. A
comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de prova material
contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente testemunhal,
conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ. No caso dos
autos, seria o período compreendido entre 2000 e 2015 (implementou o requisito etário) ou de
2001 a 2016 (DER).

7. Os documentos apresentados pela recorrente são insuficientes para comprovar o efetivo
exercício da atividade rural pelo período de carência necessário à aposentação, sobretudo
porque não corroborados em audiência, seja pela autora, seja pelas testemunhas inquiridas em
juízo. Destaco que a apreciação da prova insere-se no livre convencimento motivado do
magistrado (Precedentes do STF: Info. 817), sendo plenamente válida contanto que haja a
efetiva demonstração das razões de decidir no pronunciamento, conforme preconiza o artigo
371 do CPC/2015: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento”. No caso em tela, as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo
magistrado e o julgado está em consonância com a lei e o entendimento pacificado desta
Turma Recursal. Nesse contexto, a  sentença a quo deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95).

8. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Custas ex lege. Condeno a Senhora ROSENILDA BRAGUNCE MAULAZ ao pagamento
de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, porém sua exigibilidade fica suspensa devido ao deferimento do pedido de gratuidade
de justiça (Evento nº 03), conforme o §3º, artigo 98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as
partes. Após, não havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em julgado pela
Secretaria das Turmas Recursais da SJES, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para as
providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000828537v4 e do código CRC 747768ca. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000204-54.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: ROSENILDA BRAGUNCE MAULAZ (AUTOR)
ADVOGADO: PEDRO COSTA (OAB ES010785)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos. Custas ex lege. Condeno a Senhora ROSENILDA
BRAGUNCE MAULAZ ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém sua exigibilidade fica suspensa
devido ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça (Evento nº 03), conforme o §3º,
artigo 98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de
recurso e certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das Turmas Recursais da SJES,
remetam-se os autos ao Juízo de origem, para as providências legais cabíveis e de praxe, com
observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875883v2 e do código CRC 810872a3. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:24 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002224-90.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA NATALINA DE ARAUJO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE – RURAL.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA PELA AUTORA POR PERÍODO ACIMA
DO LIMITE LEGAL. DESCARACTERIZADA CONDIÇÃO DE SEGURADA
ESPECIAL. AFASTAMENTO DO CAMPO. RECURSO DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. MARIA NATALINA DE ARAUJO, interpôs recurso inominado (doc.18, evento nº 15,
Recino1) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara Federal de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, que julgou improcedente o seu pedido de aposentadoria por idade – rural,
com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo. Alega, em síntese, que o § 2º
do art.48 e art.143 da Lei 8.213/91 prevê que, para a concessão de aposentadoria por idade
rural dever ser comprovado o tempo de serviço rural durante o período de carência, ainda que
de forma descontínua, não havendo nenhuma exigência legal para que a atividade seja
realizada de forma ininterrupta como considerou o magistrado. Argumenta que, o fato de a
recorrente ter exercido atividade urbana em alguns períodos pontuais não descaracteriza toda
uma vida de labor rural, sobretudo, porque nunca houve ruptura definitiva com a vida rural,
eis que a recorrente estava exercendo atividade rural em regime de economia familiar no
momento do requerimento administrativo. Pugna pela reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos que constam na inicial.

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões pela
manutenção da sentença (doc.20, evento nº 19, CONTRAZ1). É o breve Relatório. Presentes
os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões processuais
preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. Os fundamentos e a parte dispositiva da detalhada sentença (Doc.16, Evento 9, SENT1), do
MM. Juiz Federal Ubiratan Cruz Rodrigues, está lavrada nos seguintes termos, in litteris:
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II– FUNDAMENTAÇÃO

Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1960 e completou a idade exigida como requisito para concessão
do benefício (55 anos) em 2015, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados aos autos, a meu ver, enquadram-se como início de prova
material.

Não obstante, a parte autora não tem direito à aposentadoria rural por idade.

Com efeito, a autora demonstra na inicial ter se afastado do labor rural por 06 anos (2007 a
2013 – Evento 1-INIC1, fls.02). Consta do CNIS (Evento7, PROCADM1, fls.64) recolhimento
como Contribuinte Individual no período de 2007 a 2009 e Facultativo no período de 2011 a
2013. Tal fato configura descontinuidade incompatível com a concessão do benefício
pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE
URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. 
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade
rural e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior
à assinalada pela legislação previdenciária. 
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão do
benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP,
Rel. 
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

Sendo assim, a parte não faz jus à concessão do benefício.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

 

4. Verifico que a recorrente não obteve êxito em infirmar os fundamentos da sentença. Em
análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
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Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91).

5. O Regime Geral da Previdência Social contém regra de transição específica para os
segurados especiais ao assegurar-lhes o direito de requerer aposentadoria por idade, no valor
de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de sua vigência, desde
que comprovado o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à
carência exigida (art. 143, da Lei n. 8.213/91). Complementando o artigo 143 na disciplina
da transição de regimes, o artigo 142 da Lei 8.213/91 estabeleceu que para o segurado inscrito
na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o
empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por
idade, por tempo de serviço e especial deve obedecer a uma tabela que prevê prazos menores
no período de 1991 a 2010.

6. Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem firme orientação de que o direito à
aposentadoria passa a integrar o patrimônio jurídico do sujeito quando preenchidos os
requisitos para a sua fruição, tal como veiculado pelo enunciado n. 359, da súmula da sua
jurisprudência, que também é aplicável aos segurados no Regime Geral da Previdência Social,
conforme o decidido - em regime de repercussão geral - no RE 630.501/RS (Pleno, Rel.
p/acórdão Min. Marco Aurélio, DJE 23.08.2013).

7. Assim, o trabalhador rural tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher
contribuições, desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de atividade rural,
ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
em número de meses idênticos à carência do referido benefício. Aplica-se, no caso, a
Súmula nº 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU),
que diz que: “Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de
exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.”

8. Na hipótese dos autos, a autora deve comprovar o efetivo exercício da atividade campesina
pelo período de 180 meses antes de implementar o requisito etário ou antes do requerimento
administrativo, ou seja, de 2000 a 2015 ou de 2003 a 2018. Restou inconteste o exercício de
atividade urbana pela autora por 06 anos, de 2007 a 2013. Nesse aspecto, equivoca-se a
recorrente ao afirmar que o exercício de atividade urbana por 06 anos e ainda, dentro do
período de carência a ser analisado para a concessão do benefício pleiteado, não
descaracteriza a ruptura de suposto trabalho rural.
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9. Nesse contexto, é entendimento expresso na jurisprudência da TNU que o limite dessa
descontinuidade não é definido, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, a análise: “o
limite dessa descontinuidade não é definido, cabendo ao intérprete avaliar, no caso
concreto, se a hipótese é de mera descontinuidade do trabalho ou se é de interrupção ou
cessação da atividade, capaz de desfigurar a concomitância exigida na lei, notadamente
quando elastecido demasiadamente o número de meses equivalente à carência
imediatamente anterior. Nesse sentido, a jurisprudência da TNU (PEDILEF
201050500041417, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, TNU, DOU
18/11/2016; PEDILEF 00006433520114036310, JUIZ FEDERAL BOAVENTURA JOÃO
ANDRADE, TNU, DOU 26/08/2016; PEDILEF 50136966820124047107, JUIZ FEDERAL
GERSON LUIZ ROCHA, TNU, DOU 18/12/2015 PÁGINAS 142/187), consolidada no
enunciado da súmula 46 desta turma uniformizadora (O exercício de atividade urbana
intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de
trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto)”.

10. Considerando tais premissas, entendo que o afastamento das lides rurais por 06 anos,
dentro do período de carência analisado, é suficiente para descaracterizar a qualidade de
segurada especial. Ainda que a autora demonstre que exerceu a atividade rural no período
anterior a 2007 e posterior a 2013, tem de cumprir nova carência após o alegado retorno à
referida atividade, uma vez que seu afastamento importou na sua descaracterização como
segurado especial.

11. Desse modo, com espeque na faculdade conferida à Turma Recursal dos Juizados
Especiais, nos artigos 46 e 82 §5º da Lei 9.099/95, ratifico os fundamentos da sentença, para
manter o indeferimento do pedido de aposentadoria por idade - rural.

12. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER do recurso, mas no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condenação da Senhora MARIA
NATALINA DE ARAUJO ao pagamento de custas processuais e 10 % (dez por cento), sobre
o valor atualizado da causa, de honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em
razão da assistência judiciária gratuita, ora mantida, conforme o §3º, artigo 98, do CPC.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após a certificação do trânsito em julgado pela Secretaria
das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais
cabíveis e de praxe. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000768317v6 e do código CRC 3f469d23. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002224-90.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA NATALINA DE ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso, mas no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condenação da
Senhora MARIA NATALINA DE ARAUJO ao pagamento de custas processuais e 10 % (dez
por cento), sobre o valor atualizado da causa, de honorários advocatícios, cuja exigibilidade
fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, ora mantida, conforme o §3º, artigo
98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Após a certificação do trânsito em julgado
pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as
providências legais cabíveis e de praxe. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875953v2 e do código CRC 88479fe4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:38 
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RECURSO CÍVEL Nº 0015478-89.2017.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANA A BENINCA GONCALVES (AUTOR)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO BENINCA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO
PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA NO
ACÓRDÃO OBJURGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs embargos de declaração
(doc. 81, Evento nº 136, EMBDECL1), contra o acórdão da Turma Recursal (doc.79, Evento
nº 129, RELVOTO1) que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Requer o
Embargante que seja dado provimento aos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar
a omissão constatada ao não determinar a suspensão do feito. Caso não seja dado provimento
aos Embargos, prequestiona os dispositivos constitucionais invocados, considerando a
impossibilidade de concessão do acréscimo de 25% a benefício outro que não aposentadoria
por invalidez. É o breve Relatório.

VOTO

2. De início, destaca-se que os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade
a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do novo CPC, não se prestando,
portanto, a novo julgamento da matéria posta nos autos, tampouco ao mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual
recurso extraordinário, porquanto visam, unicamente, completar a decisão quando presente
omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou
obscuridade nas razões desenvolvidas.

3. Verifico que os Embargos Declaratórios opostos pelo INSS foram veiculados apenas com a
finalidade de prequestionamento para, indiretamente, rediscutir o que já foi suficientemente
decidido, o que não é admitido porquanto restritas às hipóteses do art.1.022 do CPC. Isso
porque, o próprio CPC, em seu artigo 1.025 consagrou a tese do prequestionamento ficto, no
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qual, consoante jurisprudência do STF, a simples interposição dos embargos de declaração
seria suficiente, pouco importando se suprida ou não a alegada
omissão/contradição/obscuridade, como segue:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

4. Não restou, assim, caracterizada nenhuma das hipóteses legais previstas para oposição de
embargos declaratórios, descabendo a utilização de dito recurso pois, quanto à suspensão do
feito, o Acórdão deixou expressamente consignado que: Havendo ou não a interposição de
recurso específico, suspenda-se o feito no âmbito da Secretaria da Presidência das Turmas
Recursais, até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o tema foi
afetado para discussão em repercussão geral.

5. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER dos Embargos de Declaração, porém
NEGAR-LHES provimento. Cumpra-se o determinado no Acórdão objurgado.
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RECURSO CÍVEL Nº 0015478-89.2017.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DO CARMO BENINCA (AUTOR)
ADVOGADO: ANA A BENINCA GONCALVES (OAB ES007739)

RECORRIDO: ANA A BENINCA GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: ANA A BENINCA GONCALVES (OAB ES007739)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
dos Embargos de Declaração, porém NEGAR-LHES provimento. Cumpra-se o determinado
no Acórdão objurgado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875209v2 e do código CRC a5844410. 
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RECURSO CÍVEL Nº 0010203-66.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DALVINA FURLANI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL. SEM INÍCIO DE PROVA MATERIAL
QUE ATESTE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE CAMPESINA DURANTE O
PERÍODO DE CARÊNCIA. AUTORA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
AUTÔNOMA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. A Senhora DALVINA FURLANI, por intermédio de seu advogado, interpôs recurso
inominado (doc. 22, Evento nº 24, OUT17) contra a sentença (doc. 19, Evento nº 20,
SENT20), da lavra do MM. Juiz Federal, Dr. Guilherme Alves dos Santos, que julgou
IMPROCEDENTE o seu pedido de aposentadoria por idade, com efeitos desde a data do
requerimento administrativo. 

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS apresentou contrarrazões no
doc. 26, Evento nº 31, CONTRAZ1, pela manutenção da sentença e o desprovimento do
recurso. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. Os fundamentos contidos na sentença para o indeferimento do pedido da autora seguem
abaixo transcritos, ipsis litteris:

DALVINA FURLANI ajuizou ação previdenciária, de rito sumaríssimo, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de
aposentadoria por idade rural. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº
9.099/95. Inexistindo questões processuais a analisar, passo ao exame do mérito. O pleito da
parte autora encontra fundamento jurídico no art. 48, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Para a
concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, a parte autora precisa demonstrar o
efetivo exercício de atividade rurícola, individualmente ou em regime de economia familiar,
pelo período de carência estatuído no art. 142, da Lei nº 8.213/91. Ressalta-se que a
comprovação do exercício de atividade rural não pode ser realizada com base apenas em
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prova testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, confirmado na
súmula nº 149, do Superior Tribunal de Justiça: A prova exclusivamente testemunhal não
basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de beneficio
previdenciário. Assim, a demonstração do desempenho de atividade rurícola deve ser fundada
em prova documental, a qual, neste caso em particular, é denominada início de prova material.
Aponta-se, todavia, ser desnecessário que essa prova material abranja todo o período de
carência da aposentadoria por idade, conforme entendimento exposto no enunciado nº 14, da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Cabe destacar que a autora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade em 27/03/2011,
requerendo o benefício da aposentadoria rural administrativamente em 16/05/2016, devendo,
portanto, cumprir uma carência de 180 meses (15 anos), nas condições legalmente
estabelecidas. A parte autora colacionou aos autos os seguintes documentos: a) Certidão de
casamento (fl. 18); b) Ficha de matricula escolar (fl. 25); c) Contrato de Parceria agrícola
(fls. 28/29); d) Ficha de matrícula de associado Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Pancas/ES (fl. 32); e) Declaração de trabalho rural (fl. 35); f) Declaração de exercício de
atividade rural pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pancas/ES (fls. 61/62), dentre
outros. Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-
se audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e duas testemunhas, por
ela arroladas, foram inquiridas. Contudo, observando o conjunto probatório, entendo que não
há provas suficientes para comprovar a sua qualidade de segurada especial no período de
carência necessário para concessão da aposentadoria. Explico. A autora colacionou aos autos
poucos documentos, e, pelo menos, entre os anos de 1996 a 2011 (implemento da idade
mínima) ou 2001 a 2016 (requerimento administrativo), não existe documentação apta a
demonstrar o desempenho de atividade rural. Ademais, em relação à declaração extrajudicial
juntada pela parte autora, equipara-se à prova testemunhal, a qual é vedada, quando
exclusiva, segundo o entendimento jurisprudencial.

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE-
INÍCIO DE PROVA MATERIAL - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível
o recurso especial se a análise da pretensão do recorrente demanda o reexame de provas.
Súmula 7/STJ. 2. Hipótese em que o autor apresentou, a título de início de prova material,
declarações de ex-empregadores, as quais, nos termos do entendimento sedimentado nesta
Corte, representariam mera prova testemunhal reduzida a termo, não colhida em juízo. 3.
Recurso especial não conhecido. (RESP 201200587488, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:15/05/2013 ..DTPB:.) [Grifo nosso]

Da mesma forma, a declaração do Sindicato não merece ser aceita como início de prova
material. A uma, por ser confeccionada unilateralmente pela Autora, com base tão somente em
suas assertivas e nos documentos por ela apresentados. A duas, posto não ter sido homologada
pelo INSS, ou até mesmo pelo MP. É neste sentido o entendimento do Tribunal Regional
Federal da terceira Região: PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Em
que pese o autor ter apresentado os documentos de fls. 12 e 68/71, a veracidade não se
comprova por si só. Está pacificada na jurisprudência, como acima demonstrado, que as
declarações de Sindicato de Trabalhadores Rurais somente fazem prova do quanto nelas
alegado se estiverem devidamente homologadas pelo Ministério Público ou pelo INSS, o que
não foi o caso nos autos. E mais, a demonstração de que o pai do autor era proprietário de
uma gleba rural e sua profissão era lavrador, mostra-se somente suficiente como início de
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prova material para comprovar que o autor exerceu atividade rural, em regime de economia
familiar. Havendo início de prova material, mas não corroborada por prova testemunhal, não
há como reconhecer o labor rural do autor no período alegado, nos termos de iterativa
jurisprudência. 6. Improvimento do recurso. (TRF-3 - Ap: 00043246920084036002 MS,
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 23/04/2018,
OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2018) [Grifo nosso]

Insta salientar que conforme consta em documento juntado às fls. 84/88, a autora manteve
várias contribuições para com a Autarquia ré na qualidade de autônoma e contribuinte
individual, de forma descontinua no período de 1997 a 2008, motivo que me leva a concluir
que a autora não laborou por 15 (quinze) anos em atividade rural, ainda que de forma
interrupta. É verdade que a concessão do benefício pleiteado não exige o exercício
ininterrupto da atividade rural, bem como a existência de eventual vínculo de labor urbano ou
ausência de trabalho rural, por curto espaço de tempo, não descaracteriza a condição de
rurícola. Porém, não é o caso dos autos, já que o espaço de tempo é muito longo, não tendo a
autora, portanto, atingido a carência necessária para a concessão do benefício. A
jurisprudência do Egrégio Tribunal Federal da 4º Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS. NÃO CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTINUIDADE
LONGA. 1. O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de prova
material suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea. 2. Não é
possível, em caso de aposentadoria por idade rural, dispensar a necessidade de
implementação simultânea dos requisitos de idade e trabalho durante o interregno
correspondente à carência, uma vez que o benefício, no caso, não tem caráter atuarial, e não
se pode criar regime híbrido que comporte a ausência de contribuições e a dispensa do
preenchimento concomitante das exigências legais. 3. A descontinuidade prevista no § 2º do
art. 48 da LBPS não abarca as situações em que o trabalhador rural para com a atividade
rural por muito tempo e depois retorna ao trabalho agrícola, uma vez que dispõe
expressamente que a comprovação do labor rural deve-se dar no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício. 4. Indicando o conjunto probatório que a parte autora
não exerceu atividade rural durante grande parte do período equivalente à carência
necessária à concessão do benefício, é inviável a outorga deste. (TRF-4 - AC:
206504120134049999 RS 0020650-41.2013.404.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO,
Data de Julgamento: 24/02/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 10/03/2016)

Como já explanado, exige-se para a obtenção do benefício rural um início de prova material, e
que esse início seja contemporâneo ao período invocado (Art. 62 do Decreto 3.048/99). Deste
modo, em que pese à prova oral produzida em audiência, concluo que, diante da precária
documentação apresentada, a autora não logrou êxito em comprovar o cumprimento da
carência exigida na condição de segurada especial em regime de economia familiar até o
momento de implemento do requisito etário, nem tampouco no período imediatamente anterior
ao requerimento administrativo, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.
DISPOSITIVO ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da
Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por
idade rural. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos
do art. 487, inc. I, do CPC.
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4. Verifico que a recorrente não obteve êxito em infirmar os fundamentos da sentença. Em
análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei nº 8.213/91).

5. Em suas razões recursais, alega a autora que o magistrado não considerou os documentos
acostados aos autos, principalmente o contrato de parceria agrícola e a certidão de casamento,
na qual consta a profissão de lavrador do seu cônjuge, como início de prova material
contemporânea. Defende, portanto, que há nos autos prova material suficiente que comprova
a qualidade de segurada especial da recorrente. Todavia, o magistrado indeferiu o pedido
exatamente com base nos documentos apresentados nos autos, especificando o motivo pelo
qual entendeu que não há início de prova material que ateste o efetivo exercício da atividade
campesina pela autora, mormente em razão de constar às fls.84/88 que ela manteve várias
contribuições, na qualidade autônoma e contribuinte individual, no período de 1997 a 2008.

6. Ainda assim, ressalto que o aludido contrato de parceria foi firmado apenas em 29/10/2013
e reconhecido na mesma data, o que remete à conclusão do magistrado.

7. Desta forma, entendo que a sentença não merece reparos, considerando que o juiz
sentenciante apreciou as provas conforme seu livre convencimento, consoante o artigo 371,
do CPC, de forma motivada e razoável, uma solução jurídica, dentre outras, admissível, não
se afastando dos parâmetros legais e jurisprudenciais que existiam à época, principalmente em
referência ao entendimento deste Colegiado.

8. Por tudo que foi exposto, VOTO POR CONHECER o recurso da AUTORA, mas, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condenação da Senhora DALVINA
FURLANI, ao pagamento de custas processuais e 10 % (dez por cento), sobre o valor
atualizado da causa, de honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da
assistência judiciária gratuita, ora mantida, conforme o §3º, artigo 98, do CPC. Publique-se.
Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os prazos recursais, após a certificação do trânsito
em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de
praxe, com a observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 0010203-66.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: DALVINA FURLANI (AUTOR)
ADVOGADO: JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA (OAB ES011759)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso da AUTORA, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege.
Condenação da Senhora DALVINA FURLANI, ao pagamento de custas processuais e 10 %
(dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, de honorários advocatícios, cuja
exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, ora mantida, conforme
o §3º, artigo 98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os prazos
recursais, após a certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem
para as providências legais cabíveis e de praxe, com a observância do artigo 1008, do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875965v2 e do código CRC 17e17a0f. 
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RECURSO CÍVEL Nº 0006473-09.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: WILSON CLEMENTE DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE -
RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL CONVINCENTE.
TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. WILSON CLEMENTE DE SOUZA, por intermédio de sua advogada, interpôs recurso
inominado (Doc.41, Evento 41, Reclno1), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Federal
da 3ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou IMPROCEDENTE o seu
pedido de aposentadoria por idade - rural. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam
julgados procedentes os pedidos que constam na inicial, sob os seguintes fundamentos: a) nos
lugares pequenos, as pessoas se conhecem por apelido, não se atentando ao nome de registros
das pessoas e a simplicidade das testemunhas – que ficam muito tensas na hora dos
depoimentos perante o magistrado, afetam a linha de raciocínio; b) foram acostadas diversas
provas materiais hábeis a comprovar a atividade rural em regime de economia familiar, tais
como: Certidão de Casamento, qualificando o autor como lavrador (fls. 8/9, doc. 4, evento
1); • Contrato de Parceria Agrícola (fls. 11/12, fls. 17/18, fl. 23, doc. 4, evento 1; fls. 1/7, fls.
21/25, doc. 5, evento 1); • Certidão de Nascimento das filhas do autor, qualificando o mesmo
como lavrador (fls. 4/5, doc. 6, evento 1); • Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Mutum (fls. 6/7, doc. 6, evento 1); c) a prova testemunhal não pode ser usada de forma
exclusiva.

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões no
Doc.43, Evento 45, CONTRAZ1 pela manutenção da sentença. É o breve Relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões
processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO
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3. Na hipótese dos autos, o juiz sentenciante julgou improcedente a demanda pois, apesar de
o autor possuir farta prova documental, a prova oral foi plenamente desfavorável e colocou
em descrédito os documentos apresentados, conforme trechos  objurgados, abaixo transcritos,
in litteris:

I- RELATÓRIO

Dispensado (art. 1º da Lei 10.259/01 c/c art. 38 da Lei 9.099/95).

II– FUNDAMENTAÇÃO

Pleiteia o autor o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial. O
autor nasceu em 1954 e completou a idade exigida como requisito para concessão do benefício
(60 anos) em 2014, por conseguinte, o período de atividade que deve ser comprovado,
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme o art. 142 da
Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material.

Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:

Certidão de Casamento, qualificando o autor como lavrador (fls. 8/9, doc. 4, evento 1);

Contrato de Parceria Agrícola (fls. 11/12, fls. 17/18, fl. 23, doc. 4, evento 1; fls. 1/7, fls.
21/25, doc. 5, evento 1);

Certidão de Nascimento das filhas do autor, qualificando o mesmo como lavrador (fls.
4/5, doc. 6, evento 1);

Filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mutum (fls. 6/7, doc. 6, evento 1).

Apesar de o autor possuir farta prova documental, a prova oral foi plenamente desfavorável e
colocou em descrédito os documentos apresentados.

Com efeito, o autor afirmou que trabalhou com o Sr. Milton por vários anos, sendo que morou
em uma casa em Iúna.

A primeira testemunha afirmou que o autor trabalhou para o seu tio João Batista durante mais
de 20 anos, morando sempre na propriedade do seu tio. Afirmou que não conhece nenhum
Milton.

Já a segunda testemunha afirmou que o autor trabalha para o Sr. João Batista por mais de 10
anos. Afirmou que não conhece o Sr. Milton.
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Os documentos dos autos e indicam que o autor possui diversos contratos com o Sr. Milton,
sendo certo que o INSS promoveu pesquisa in loco, tendo verificado que o autor já havia
trabalhado para o Sr. Milton como diarista em 2012 ou 2013.

Diante de todo esse quadro, há indícios da existência de documentos fraudados e/ou falsos
testemunhos.

O autor merece a improcedência e os autos merecem a remessa à Polícia Federal para apurar
o crime em tese de falso e de falso testemunho.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Remeta-se cópia dos autos à Polícia Federal.

4. Pois bem. Atento às alegações do recorrente, verifico que não merecem prosperar.
Argumenta, basicamente, que as divergências apontadas pelo juiz sentenciante, quando da
análise dos testemunhos colhidos em audiência, pelo cotejo das provas documentais, são
desarrazoadas, ante a simplicidade das testemunhas, as quais apenas conhecem as pessoas nos
autos relacionadas pelo “apelido”. Todavia, reiterando os termos da sentença, os depoimentos
colhidos em audiência realizada em juízo não foram suficientes para corroborar o efetivo
exercício da atividade campesina do autor, seja pelo desconhecimento de fatos relevantes
acerca do alegado trabalho rural ou pelas contradições apontadas pelo magistrado, mormente
no que concerne à veracidade do contrato de parceria, firmado com o Sr. Milton, de acordo
com os trechos em destaque, ipsis litteris:

 

Com efeito, o autor afirmou que trabalhou com o Sr. Milton por vários anos, sendo que morou
em uma casa em Iúna.
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A primeira testemunha afirmou que o autor trabalhou para o seu tio João Batista durante mais
de 20 anos, morando sempre na propriedade do seu tio. Afirmou que não conhece nenhum
Milton.

Já a segunda testemunha afirmou que o autor trabalha para o Sr. João Batista por mais de 10
anos. Afirmou que não conhece o Sr. Milton.

Os documentos dos autos e indicam que o autor possui diversos contratos com o Sr. Milton,
sendo certo que o INSS promoveu pesquisa in loco, tendo verificado que o autor já havia
trabalhado para o Sr. Milton como diarista em 2012 ou 2013.

Diante de todo esse quadro, há indícios da existência de documentos fraudados e/ou falsos
testemunhos.

 

5. Como se vê, não havia dúvidas acerca das declarações prestadas pelas testemunhas em
audiência e, caso alguma informação ali contida estivesse incorreta, deveria o causídico, nas
oportunidades que lhes foram concedidas, ter solicitado a retificação, o que não ocorreu na
presente. Ademais, não se mostra crível minimizar as impressões do magistrado, que colheu a
prova oral, com base, unicamente, na simplicidade das testemunhas, principalmente quando
verificado indícios de existência de documentos fraudados ou falsos testemunhos. Ainda
assim, para ser mais criterioso, ressalto que, na entrevista rural, o autor afirmou que trabalhou
para Terezinha, João Batista e hoje, trabalha para o Sr. Milton Cesar (nesta ordem). Já em seu
depoimento em audiência, afirmou que atualmente era colono de João Batista (Roque) faz uns
04 anos e antes, trabalhava para o senhor Milton Cesar, por bastante tempo – uns 06 anos
(mas há contrato de parceria firmado em 17/06/2013). Não se recordava para quem trabalhou
antes disso e sequer cita o nome da Senhora Terezinha, sendo que consta nos autos a
declaração do Sindicato, que registra a suposta atividade rural do autor, no período de
10/06/1985 a 10/09/2000, na propriedade dela, baseado em declaração firmada em
09/09/2014 (Doc.30, Evento 19, OUT26).

6. Com efeito, a prova testemunhal deve possuir a robustez necessária para corroborar os
documentos apresentados e conferir a certeza do efetivo exercício do labor campesino pelo
autor durante o período alegado, como dispõe o enunciado da Súmula 577 do STJ: “É
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo
apresentando, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o
contraditório.” Isso porque, tendo em vista que o referido período é computado sem haver
contribuições ao RGPS, a análise dos requisitos para tal mister deve ser criteriosa, mesmo
levando em conta as flexibilizações contidas na jurisprudência e na própria legislação de
regência. Nesse ponto, o magistrado, que colheu a prova oral, não restou convencido do
efetivo exercício da atividade campesina pelo autor, diante das incongruências apresentadas
entre o depoimento pessoal/ testemunhos e as demais provas dos autos. 
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7. Desta forma, entendo que a sentença não merece reparos, considerando que o juiz
sentenciante apreciou as provas conforme seu livre convencimento, de forma motivada e
razoável, uma solução jurídica, dentre outras, admissível, não se afastando dos parâmetros
legais e jurisprudenciais que existiam à época, principalmente em referência ao entendimento
deste Colegiado.

8. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso do AUTOR, mas, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condenação do Senhor WILSON
CLEMENTE DE SOUZA ao pagamento de custas processuais e 10 % (dez por cento), sobre
o valor atualizado da causa, de honorários advocatícios, conforme o artigo 55, da Lei nº
9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, ora
mantida, com observância do §3º, artigo 98, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Após
a certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as
providências legais cabíveis e de praxe. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000844198v7 e do código CRC cdfb6db1. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 0006473-09.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: WILSON CLEMENTE DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: ELINARA FERNANDES SOARES (OAB ES007204)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso do AUTOR, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege.
Condenação do Senhor WILSON CLEMENTE DE SOUZA ao pagamento de custas
processuais e 10 % (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, de honorários
advocatícios, conforme o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em
razão da assistência judiciária gratuita, ora mantida, com observância do §3º, artigo 98, do
CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Após a certificação do trânsito em julgado, remetam-
se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe. Cumpra-se,
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876087v2 e do código CRC 082d90bc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001281-04.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BENEDITA LIMEIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. AUSENCIA DE PROVA MATERIAL
EFICAZ E CONTEMPORANEA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PRETENDIDO. CARÊNCIA NÃO PREENCHIDA. CÔNJUGE EMPREGADO.
VÍNCULO PERSONALÍSSIMO. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por intermédio da
Procuradoria Federal, interpôs recurso inominado (Doc.11, Evento nº28, Reclno1) em face da
sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para c ondená-lo a conceder em favor da autora
o benefício de aposentadoria por idade – rural, desde a data do requerimento administrativo.
Alega, em síntese, que o trabalho rural desempenhado pelo marido da autora, na condição de
empregado rural, não revela início de prova material do alegado trabalho rural da autora.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os pedidos que constam na inicial, eis que não comprovados os requisitos
indispensáveis para a concessão do benefício pleiteado.

2. BENEDITA LIMEIRA DA SILVA apresentou contrarrazões (Doc.14, Evento nº 35,
CONTRAZ1) pelo desprovimento do recurso. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões processuais preliminares,
passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). A autora preencheu o
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requisito etário em 2012 e requereu o benefício de aposentadoria por idade em 07/03/2018,
devendo comprovar o exercício de atividade rural pelo período de 180 meses antes de
implementar o requisito etário ou da DER (de 1997 a 2012 ou de 2003 a 2018). Para tanto
apresentou (Doc.7, Evento 18, PROCADM1): i) Cópia da CTPS em nome do cônjuge, na
qual constam vínculos empregatícios na qualidade de “trabalhador rural” desde 1984; ii)
Certidão de Nascimento de Luzia Limeira da Silva, nascida em 13/12/1973 – não consta a
profissão dos genitores; iii) Certidão de Nascimento de Janalia Limeira da Silva – não consta
a profissão dos genitores; iv) Ficha de matrícula em unidade escolar, datada de 08/01/2009; v)
Certidão de Casamento, celebrado em 06/01/1983 – consta a profissão da autora como
“doméstica” e a de seu cônjuge como “operário”.

4. Pois bem. Como se vê, a fim de comprovar o efetivo exercício da atividade campesina
durante o prazo mínimo de 180 meses, a autora apresentou apenas uma ficha de cadastro em
unidade escolar, datada de 2009, na qual é qualificada como trabalhadora rural. Os demais
documentos não atestam a profissão da autora. Entranto, o Juiz sentenciante julgou
procedente a demanda pelos seguintes fundamentos, os quais seguem abaixo transcritos, in
litteris:

(...) Como início de prova material a parte autora juntou a certidão de nascimento de uma das
três filhas que nasceu na área rural, ficha escolar da filha Poliana, seu documento de
identificação civil que indica que a autora é analfabeta e não assina o próprio nome, CTPS do
marido da autora indicando vários vínculos empregatícios rurais,  ausência de vínculos no
CNIS em nome da autora. 

O trabalhador rural tem direito à aposentadoria por idade mesmo sem recolher contribuições,
desde que complete a idade mínima e comprove o exercício de atividade rural, ainda que
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de
meses idênticos à carência do referido benefício (art. 143 da Lei n. 8.213/91). Outrossim, o
tratamento concedido ao segurado especial deve ser estendido ao diarista rural. Neste sentido,
o seguinte julgado:

EMENTA RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
RURAL. DIARISTA. BÓIA-FRIA. MESMO TRATAMENTO JURÍDICO DO SEGURADO
ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À
DER. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO LABOR RURAL. 1. O trabalhador rural diarista
ou bóia-fria é segurado especial pela natureza da atividade que desenvolve, a qual se
assemelha à atividade exercida por produtor, parceiro, meeiro ou arrendatário rurais, sendo
segurado especial por equiparação. 2. O trabalhador rural diarista ou bóia-fria deve receber
o mesmo tratamento jurídico do segurado especial. 3. A comprovação de tempo de serviço
como diarista ou bóia-fria também depende da apresentação de início de prova material
contemporâneo ao período que se pretende comprovar, por força do disposto no § 3º do art. 55
da Lei nº 8.213/1991, conforme entendimento já uniformizado pelo STJ em julgamento
repetitivo (STJ, 1ª Seção, REsp nº 1.321.493/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
19.12.2012). 4. A aplicação do princípio da continuidade do labor rural ao início de prova
material contemporâneo apenas a parte do período para fins de conferência de eficácia
retrospectiva e/ou prospectiva mediante prova testemunhal consistente depende do
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desempenho de labor rural nas mesmas circunstâncias de forma continuada, o que não ocorre
em relação a contextos laborativos distintos. 5. Recurso improvido. (RECURSO CÍVEL
5019651-28.2017.4.04.7100, JACQUELINE MICHELS BILHALVA, TRF4 - TERCEIRA
TURMA RECURSAL DO RS, 25/06/2018.)

Há início de prova material (artigo 55§3º da Lei n. 8.213/91) e o labor rural foi comprovado
pela prova oral produzida em audiência

Deste modo, o pedido deve ser julgado procedente.

Em razão do caráter alimentar do benefício em tela, bem como dos elementos probatórios que
fundamentam a sentença de procedência, deve ser concedida a medida de urgência para que o
benefício seja implantado no prazo de 30 dias a contar da intimação da sentença.

Dispositivo

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o INSS a conceder
aposentadoria por idade rural à parte autora com DIB em 07.03.2018, DIP no 1º dia do mês
em que ocorrer a intimação desta sentença e RMI de 01 salário mínimo.

5. Ocorre que esta Turma Recursal possui o entendimento de que o fato de residir em zona
rural não presume o efetivo exercício da atividade campesina, bem como, a cópia da CTPS
em nome do cônjuge não é aproveitada para fins de comprovação do exercício do labor rural
em regime de economia familiar, não havendo que se falar em início de prova material.

6. O fato de o marido da autora ter sido empregado rural na propriedade de
terceiros/empregadores e auferir remuneração pelo trabalho prestado, não necessariamente
comprova a atividade rural da esposa. Não é possível presumir a condição de rurícola de um
membro (segurado especial) a partir da qualidade de empregado rural do outro, num contexto
em que ausente o elemento comum a ambos, qual seja, o exercício do labor rural em regime
de economia familiar. Assim, o documento de membro da família, apontando sua condição de
empregado rural não empresta eficácia probatória ao outro integrante do grupo parental que
deseje comprovar a qualidade de (i) segurado especial ou, menos ainda, (ii) empregado rural.
Na primeira hipótese, porque o segurado empregado, ainda que rural, exerce trabalho
habitual, remunerado e sob subordinação de terceiro (empregador), incompatível com o
regime de economia familiar próprio do segurado especial. Na segunda hipótese, porque o
contrato de trabalho é personalíssimo, não se podendo presumir que um integrante do grupo
familiar é empregado (ou diarista), ainda que rural, pelo simples fato de o outro também o ser.

7. Porquanto seja possível que a qualidade de segurado especial de um familiar, comprovada
documentalmente, possa induzir início de prova material a indicar que outro membro – em
regime de economia familiar, do mesmo grupo parental – possa ostentar, também, a condição
de rurícola, na categoria de segurado especial, note-se que a condição de segurado especial de
um membro é deduzida de idêntica qualidade do outro, a partir de um elemento que os
vincula, qual seja, o exercício da atividade rural em regime de economia familiar. Mas não o
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contrário: o fato de um membro ser empregado rural, não induz à conclusão de que outro
membro do grupo familiar seja empregado rural ou segurado especial. Nesse sentido já se
posicionou a TNU, no PEDILEF n. 200970530013830, Rel. Juiz Federal Adel Américo de
Oliveira, DOU de 30/03/2012 e a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da
Seção Judiciária do Espírito Santo, Recurso n. 0006375-55.2010.4.02.5050/01, e-DJF2R de
31/03/2015.

8. Nesse contexto, o acervo probatório existente nos autos, na minha percepção, revela-se
frágil (certidões sem especificação das profissões e ficha de cadastro em unidade escolar),
razão pela qual não permite a formação de juízo de certeza acerca do exercício de atividade
rural, em regime de economia familiar durante o período correspondente à carência
legalmente prevista para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade. Enfim, sem
início de prova material válida do exercício de atividade rural pela autora, a prova
testemunhal, por si só, também não serve como prova.

9. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso inominado interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade –
rural, e por decorrência lógica, RESOLVO O MÉRITO, ex vi, inciso I, artigo 487, do
CPC. Por consequência, revogo a tutela  antecipatória concedida na sentença,
desobrigando o INSS na manutenção do benefício previdenciário em favor da Senhora
BENEDITA LIMEIRA DA SILVA. Sem condenação no pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Os juros e a correção
monetária devem ser calculados, rigorosamente, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal para o caso dos autos.
Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das
Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo deverá certificar o trânsito
em julgado e remeter os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de
praxe, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000833768v6 e do código CRC c45b84d9. 
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Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001281-04.2018.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: BENEDITA LIMEIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: JOSÉ LUCAS GOMES FERNANDES (OAB ES012938)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTE o pedido de
aposentadoria por idade ? rural, e por decorrência lógica, RESOLVO O MÉRITO, ex vi,
inciso I, artigo 487, do CPC. Por consequência, revogo a tutela antecipatória concedida na
sentença, desobrigando o INSS na manutenção do benefício previdenciário em favor da
Senhora BENEDITA LIMEIRA DA SILVA. Sem condenação no pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Os juros e a correção
monetária devem ser calculados, rigorosamente, de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal para o caso dos autos.
Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das
Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo deverá certificar o trânsito
em julgado e remeter os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de
praxe, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 25 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000897786v2 e do código CRC ef99cde4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 25/11/2020, às 18:56:33 
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RECURSO CÍVEL Nº 0002464-51.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDIVALDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO EMPREGADO EM
EMPRESA QUE EXPLORA TURISMO RURAL ANCILIAR À EXPLORAÇÃO
AGROECONÔMICA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por intermédio da
Procuradoria Federal, interpôs recurso inominado (doc. 24, Evento nº 31, Reclno1) em face da
sentença que julgou PROCEDENTE o pedido para condená-lo a conceder em favor da parte
autora o benefício de aposentadoria por idade – rural, desde a data do requerimento
administrativo. Alega, em síntese, que o autor exerceu atividade eminentemente urbana, na
condição de empregado, desde 02/05/2000 até a presente data, uma vez que exerce a atividade
de tratador de animais no “Clube do Cavalo de Cachoeiro de Itapemirim”, que se trata de uma
hípica no referido município capixaba.

2. EDIVALDES FERREIRA DA SILVA não apresentou contrarrazões, apesar de intimação
regular (doc. 25, Evento nº 32, ATOORD1). É o breve Relatório. Presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes questões processuais preliminares,
passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei nº 8.213/91).
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4. O autor preencheu o requisito etário em 2017 e requereu o benefício de aposentadoria por
idade em 23/05/2017, devendo comprovar o exercício de atividade rural pelo período de 180
meses (de 2002 a 2017). Para tanto apresentou (doc. 6, Evento nº 1, OUT5): i) Cópia da CTPS
contendo os seguintes vínculos empregatícios: no cargo de “tratador de animais”, para Clube
do Cavalo de Cachoeiro de Itapemirim/ES, de 02/05/2000 a ?; de 16/07/1990 a 28/01/1991
para Manoel Marcondes S/A, no cargo de “campeiro”; e 03/01/1982 a 03/01/1983, no cargo
de “auxiliar geral”, para Agropecuária Manoel Marcondes. No CNIS, consta que o autor foi
empregado de: Stilus Construtora, Fat Rezende Industria, Pecuária Manoel, Ronaldson de
Sousa, Premobras Premoldados e por último, no período de 02/05/2000 a 06/2017, para
Clube do Cavalo de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

5. A juíza sentenciante julgou PROCEDENTE a demanda por entender que “Diante da prova
colhida em audiência, as anotações da CTPS não prejudicam o autor, pois sua atividade
nitidamente predominante é a rural em regime de economia familiar, Ademais, as anotações
são de atividades relacionadas ao meio rural (vaqueiro ou em agropecuária) sendo que a
última data de 2000.”

6. Pois bem. Alega o recorrente que o autor exerceu atividade eminentemente urbana, na
condição de empregado, no período de maio/2000 a junho/2017, como tratador de animais no
Clube do Cavalo de Cachoeiro de Itapemirim. Argumenta que as funções exercidas pelo autor
não se relacionam à produção rural, mas ao trato de animais que participam de torneios e
competições de Jockey. Todavia, a CLT, em seu artigo 70, ‘b’, conceitua os trabalhadores
rurais, como aqueles “que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária,
não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos
trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou
comerciais”.

7. Também dispõe os artigos 2º e seguintes da Lei nº 5.889/1973, cujos trechos trago à baila,
em destaque, verbis:

Art. 2º Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico,
presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e
mediante salário.

Art. 3º - Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou
jurídica, proprietário ou não, que explore atividade agro-econômica, em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados.

§ 1o  Inclui-se na atividade econômica referida no caput deste artigo, além da exploração
industrial em estabelecimento agrário não compreendido na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a exploração do
turismo rural ancilar à exploração agroeconômica.              (Redação dada pela Lei nº
13.171, de 2015)
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§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica
própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão
responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego.

Art. 4º - Equipara-se ao empregador rural, a pessoa física ou jurídica que, habitualmente, em
caráter profissional, e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante
utilização do trabalho de outrem.               (Vide Lei nº 6.260, de 1975)

8. De forma análoga, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem reconhecido a natureza rural
das atividades de tratorista, desde que realizadas em sociedades empresárias que explorem
atividades rurais, ou seja, que não sejam tipicamente urbanas (comerciais e industriais). Nesse
sentido, trago à colação, julgado da Corte Regional Federal da 3ª Região, in litteris:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA POR
IDADE DE TRABALHADOR RURAL. TRATORISTA EM ESTABELECIMENTO AGRÍCOLA. -
A aposentadoria por idade de rurícola exige idade mínima de 60 anos (homem) e 55 anos
(mulher), bem assim comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de
meses idêntico à carência da benesse, conforme tabela progressiva, de cunho transitório,
inserta no art. 142 da Lei nº 8.213/91, a ser manejada conforme o ano de implementação do
requisito etário, ficando afastada a obrigatoriedade de contribuições.- Registros efetuados em
carteira profissional constituem prova plena do trabalho realizado, ainda que não constante
do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, dado que gozam de presunção iuris
tantum de veracidade, que somente pode ser afastada por irregularidade devidamente
comprovada nos autos, o que não se verifica no presente caso. - A função de tratorista
exercida em estabelecimento agrícola tem natureza rural, conforme Classificação Brasileira
de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. Precedentes. - Embargos infringentes
providos, para fazer prevalecer o voto vencido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em
que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Terceira Seção do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos infringentes, nos termos
do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (Desembargadora
Federal Relatora ANA PEZARINI, EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0046386-
25.2012.4.03.9999/SP, decisão proferida em 06/08/2018)

9. No caso dos autos, entendo também que a função do autor “tratador de animais”, exercida
no âmbito de uma sociedade empresária que explora o turismo rural está relacionada à
exploração agroeconômica, sendo, portanto, trabalhador rural. Logo, a sentença não merece
qualquer reparo.

10. Por tudo que foi exposto, VOTO POR CONHECER o recurso inominado interposto,
mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS no pagamento de honorários advocatícios que
ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o
artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Os cálculos dos Juros e da Correção Monetária sejam
realizados de acordo com o Manual atualizado de Orientação de Procedimentos sobre os
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Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para o caso aqui tratado nos autos. Publique-se.
Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de
origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do
CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000839815v7 e do código CRC 58d07721. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 0002464-51.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDIVALDES FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex
lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ? INSS no pagamento de
honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação, de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Os cálculos dos Juros e da
Correção Monetária sejam realizados de acordo com o Manual atualizado de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para o caso aqui tratado nos
autos. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os
autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância
do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876446v2 e do código CRC 88e1f0bb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016067-62.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: HERMES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
SEGURADO ESPECIAL. NÃO COMPROVADO O EFETIVO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE CAMPESINA DURANTE TODO O PERÍODO REQUERIDO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. HERMES PEREIRA DA SILVA interpôs recurso inominado em face da sentença que
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o seu pedido apenas para condenar o INSS a
averbar, como tempo de serviço rural de 13/02/2003 a 26/12/2012. Alega que faz jus ao
benefício de aposentadoria por idade – rural, desde a DER, tendo em vista que ficou provado
que, no período de 03/2013 a 09/04/2013, o autor trabalhava como um empregado contratado
por prazo indeterminado, enquadrando-se como segurado empregado. Também aduz que
reúne os requisitos para ver reconhecida a sua qualidade de segurado especial no período de
01/01/2001 a 12/02/2003, os quais, somados ao tempo já homologado pelo INSS e aquele
reconhecido na sentença, totalizam um período de carência maior que o necessário para a
aposentação.

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões pela
manutenção da sentença (Evento 56, Doc. 35). É o breve Relatório. Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso da autora. Ausentes questões processuais
preliminares, passo à análise do seu mérito, com o VOTO.

VOTO

3. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à demonstração da qualidade de
segurado especial do demandante, apta a autorizar o recebimento da aposentadoria por idade -
rural, mediante o reconhecimento do tempo de trabalho de 01/01/2001 a 12/02/2003 e de
1.3.2013 a 9.4.2016.

4. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
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laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). O recorrente
completou a idade mínima exigida em lei em 2016, devendo comprovar o tempo de atividade
rural no período de 180 meses antes do requerimento administrativo ou daquela em que
implementou o requisito etário.

5. Atento às alegações do recorrente, verifico que todas elas já foram analisadas pelo juiz
sentenciante, tanto na sentença que resolveu o mérito, quanto na decisão dos embargos de
declaração, os quais possuem os mesmos argumentos do presente recurso. A parte autora
requer o reconhecimento do exercício de atividade rural apenas com base no depoimento das
testemunhas e, ainda assim, entendendo que as afirmações ali contidas servem de fundamento
para suas conclusões, a despeito das impressões do juiz sentenciante que colheu os
depoimentos e valorou as referidas provas em seu contexto. Sem razão. A fim de que não
haja repetições desnecessárias, transcrevo os fundamentos da sentença destacando os pontos
impugnados, ipsis litteris:

Início de prova material:

De acordo com as declarações de sindicato rural, a Autor desempenhou atividades rurais, na
condição de parceiro agrícola, no município de Guarapari/ES, na propriedade de Spiros
Leonides Polemis, no período de 1984 a 10.11.1993; Entre 13.2.2003 e 26.12.2012, laborou no
município de Espigão D’Oeste/RO, na condição de segurado especial acampado; e a partir de
10.4.2016, no município de Cariacica/ES, na condição de parceiro agrícola.

Essas declarações de sindicato rural, sem homologação do INSS, não servem como início de
prova da atividade rural.

O INSS homologou o período de 10.4.2016 a 24.1.2018, equivalente à 22 (vinte e dois) meses
de atividade rural. Logo, não há discursão acerca do trabalho rural do autor após o período
de 10.4.2016, já que foi reconhecido administrativamente.

Para comprovar o efetivo trabalho rural no período de 1984 a 10.11.1993, na propriedade de
Sr. Spiros Leonides Polemis, o autor apresentou declaração do proprietário emitida dezembro
de 2017; ficha de inscrição do sindicato rural, datada de 1989 e documentos relativos à
propriedade rural.

A declaração do proprietário rural, por ser extemporânea, não serve como início de prova
material, sendo equivalente à prova testemunhal reduzida a escrito.

A declaração escolar (EMEIEF “Arlindo Gobbi”) de que os filhos estudaram na referida
escola nos anos de 1990-1992, além de não constar data de sua emissão, não demonstra a
ligação do autor ou de algum membro familiar às lides campesinas.
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Os documentos da propriedade rural apenas comprovam a sua existência. Portanto, para o
período de 1984 a 10.11.1993, o único documento servível como início de prova material é a
ficha de inscrição de sindicato rural de 1989.

Para o período de 13.2.2003 e 26.12.2012, em que alega ter trabalhado nas lides rurais no
município de Espigão D’Oeste/RO, juntou:

Declaração de sindicato rural; ficha de inscrição de sindicato rural, com admissão em
13.2.2003, com registro de pagamento de mensalidades entre 2003 e 2008; contrato particular
de compra e venda de um pedaço de terra situado no município de Espigão D’Oeste/RO,
datado de dezembro de 2012, tendo o autor como vendedor; ofícios emitidos pelo
Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos, tendo o autor como destinatário
e a sua qualificação como coordenador do Acampamento 'Nosso Sonho'; e Ata de posse
trazendo a profissão, como “agricultor”.

A testemunha ouvida em sede administrativa confirmou o trabalho rural do autor no Estado de
Rondônia entre 2003 e 2013. O depoente afirmou que o autor trabalhou durante um ano, como
meeiro, em sua propriedade situada na região; depois trabalhou durante uns três anos,
também como meeiro, na propriedade do vizinho; após, o autor comprou um terreno no
assentamento "Nosso Caminho"; nessa época desenvolvia as atividades rurais em
concomitância com as atividades ligadas ao Sindicato Rural, na condição de coordenador do
acampamento chamado de “Nosso Sonho”; durante todo o período no qual o autor morou na
localidade de Espigão D’Oeste somente exerceu atividades agrícolas (evento 25).

Em seu CNIS não consta registro de atividades.

Da prova testemunhal:

Quanto aos meios de comprovação do tempo de atividade rural, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1348633 SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 05/12/2014, firmou a seguinte tese (Tema 638): Mostra-se
possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde
que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório.

Esse entendimento restou sedimentado por esta Corte Superior, na Súmula 577: É possível
reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde
que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.

Assim, com base na legislação em comento, infere-se que a documentação acostada aos autos,
complementada pela prova oral é hábil a demonstrar a condição de trabalhador rural do
autor, não só durante o período já homologado pelo INSS, como também durante o período
declarado pelo sindicato rural de Espigão D’Oeste/RO, fazendo das atividades rurícolas seu
principal meio de subsistência entre o lapso de 13.2.2003 a 26.12.2012, na condição de
agricultor/assentado.

Em relação ao trabalho no município de Guarapari/ES entre 1984 e 1993, além da prova
documental ser frágil, visto que o único documento servível como início de prova material é a
ficha de inscrição de sindicato rural, datada de 1989, na ocasião da Justificação
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Administrativa, por sua vez, a parte autora não se incumbiu de apresentar nenhuma
testemunha relacionada a essa atividade rural. Considerando o início de prova material
isolado, sem prova testemunhal, não reconheço o tempo de serviço rural alegado pelo autor
entre 1984 e 1993.

Conclusão:

Com efeito, com base nos elementos de provas carreados aos autos, é devido o reconhecimento
do tempo de serviço rural da parte autora na qualidade de segurada especial no período
13.2.2003 a 26.12.2012.

A soma desse tempo rural com o já homologado administrativamente, perfaz um total de 11
anos, 8 meses e 2 dias de tempo de serviço rural até DER, insuficientes para a concessão da
aposentadoria postulada.

Decisão dos embargos de declaração:

Requer a parte embargante a alteração da sentença para que o INSS seja condenado a
averbar, como tempo de serviço rural, os períodos de 1.1.2001 a 26.12.2012, na qualidade de
segurado especial; e de 1.3.2013 a 9.4.2016, na qualidade de empregado rural.

Aduz, nesse sentido, que tais períodos deixaram de ser reconhecidos como tempo de atividade,
provavelmente, por passar despercebidas as informações das testemunhas inquiridas na seara
administrativa, ao afirmarem que o Embargante desenvolveu atividades rurícolas, como
segurado especial, a partir do ano de 2001; e a partir de 2013, como empregado, na
propriedade rural do Sr. Basilio, localizada em Cariacica-ES.

Conforme sentença exarada no evento 35, o pedido formulado na ação foi parcialmente
acolhido, condenando o INSS a averbar como tempo de serviço rural (segurado especial) o
lapso entre 13.2.2003 e 26.12.2012.

Esse período de atividade é o que foi declarado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Espigão D’Oeste-RO e o seu reconhecimento foi pautado em todos os elementos de provas
apresentados, inclusive nos depoimentos testemunhais.

O que na verdade se vê da sua leitura dos Embargos é que a parte embargante procura
rediscutir o julgado a partir da reanálise das provas constantes nos autos, situação
inadequada por meio desse recurso.

Saliento que no caso presente, a causa foi decidida com base na aferição de todas as provas
acostadas aos autos. O que ocorreu é que, através do livre convencimento motivado e após a
verificação de todo o conjunto probatório formado, concluir pela possibilidade
de reconhecimento da condição de trabalhador rural – segurado especial do Embargante
apenas no período 13.2.2003 a 26.12.2012.

6. Assim, de fato, o recorrente não trouxe qualquer contraprova (inciso II, artigo 373, do
CPC) que possa infirmar os fundamentos que constam na sentença e a mera divergência
subjetiva acerca do direito aplicado ao caso concreto não se constitui motivo razoável para
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reformar o que restou decidido quando o provimento jurisdicional lhe é desfavorável.

7. Desse modo, com espeque na faculdade conferida à Turma Recursal dos Juizados
Especiais, nos artigos 46 e 82§ 5º da Lei 9.099/95, ratifico os fundamentos da sentença
para manter a averbação do tempo de trabalho rural de 13/02/2003 a 26/12/2012.

8. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso inominado interposto, mas,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno o recorrente, Senhor
HERMES PEREIRA DA SILVA, no pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, com base
no §3º, artigo 98, do CPC, ante a concessão da Assistência Judiciária Gratuita. Os juros e a
correção monetária serão calculados, rigorosamente, de acordo com o Manual de Orientação
de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal para o caso dos autos.
Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das
Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo deverá certificar o trânsito
em julgado e remeter os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000713947v6 e do código CRC d05f4113. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5016067-62.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: HERMES PEREIRA DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: NÁDIA DE ARAÚJO LOPES (OAB ES017330)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso inominado interposto, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex
lege. Condeno o recorrente, Senhor HERMES PEREIRA DA SILVA, no pagamento de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja
exigibilidade ficará suspensa, com base no §3º, artigo 98, do CPC, ante a concessão da
Assistência Judiciária Gratuita. Os juros e a correção monetária serão calculados,
rigorosamente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos
do Conselho da Justiça Federal para o caso dos autos. Publique-se. Intimem-se as partes.
Transcorridos in albis os prazos recursais, a Secretaria das Turmas Recursais da Seção
Judiciária do Estado do Espírito Santo deverá certificar o trânsito em julgado e remeter os
autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância
do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876450v2 e do código CRC 906f7a4d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000456-66.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELINA DA CONCEICAO FERREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL ESCASSA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA Nº 149 DO STJ. 
RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso inominado
(Evento nº 29) contra sentença (Evento nº 23), que julgou procedente o pedido para condená-
lo a conceder à autora o benefício de aposentadoria por idade rural, desde a DER
(26.02.2014). Trago à colação os trechos objurgados da sentença, lavrados nos seguintes
termos, in litteris:

 

“(...) II– FUNDAMENTAÇÃO

Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1950 e completou a idade exigida como requisito para concessão
do benefício (55 anos) em 2005, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material.

Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:

Contrato de Parceria Agrícola qualificando a autora como Trabalhadora Rural (fls. 10/11,
Doc. 4, Evento 1);

Certidão de Casamento qualificando o esposo da autora como Agricultor (fl. 12, Doc. 4,
Evento 1).

CNIS indicando a pensão por morte de trabalhador rural (Evento 11, PET2, Página 1).

A autora tem aspecto de trabalhadora rural.
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Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos, tendo sido comprovado o
labor rural por várias décadas.

Sendo assim, reconheço que a autora tem direito ao benefício pleiteado (...)”.

 

2. Em suas razões recursais, argumenta que não há comprovação satisfatória do efetivo
exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período correspondente à
carência do benefício pretendido pelas seguintes razões: (i) não foi juntado nenhum contrato
de parceria ou qualquer outro documento contemporâneo que comprovasse o exercício de
atividade rural; (ii) não obstante o marido da autora esteja qualificado como agricultor na
certidão de casamento, o mesmo faleceu em 1986, mais de vinte anos antes da autora
completar o requisito etário para obtenção do benefício em tela; (iii) não foi juntado nenhum
documento que comprove que a autora continuou a exercer atividade rural após o falecimento
de seu marido; (iv) o contrato de parceria juntado é extemporâneo e, em relação à cláusula de
existência de contrato verbal desde o ano de 1998, não há suporte fático probatório das
informações ali constantes, assemelhando-se à prova testemunhal. Pugna pela procedência do
recurso e reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos que constam
na inicial.

3. A autora apresentou Contrarrazões (Evento nº 33) para desprovimento do recurso e
manutenção da sentença. 

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

5. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). A recorrida nasceu em
20.02.1950, tendo completado o requisito etário em 2005, devendo, portanto, cumprir
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carência de 144 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 12 anos anteriores à data em que houve o requerimento do
benefício, em 26.02.2014 (de 2002 a 2014) ou à data do implemento da idade mínima (1993 a
2005).

6. Pois bem. Para comprovar a qualidade de segurada especial, a autora juntou: Contrato de
Parceria Agrícola firmado em 2014, que diz respeito ao período de 01.06.1998 a 01.06.2014,
qualificando a autora como Trabalhadora Rural (fls. 10/11, Doc. 4, Evento nº 01); Certidão de
Casamento (1976) qualificando o esposo da autora como Agricultor (fl. 12, Doc. 4, Evento nº
01); CNIS indicando a pensão por morte de trabalhador rural (Evento nº 11, PET2, p. 01).

7. De início, assevero que a comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de
prova material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

8. O contrato de parceria agrícola apresentado pode ser utilizado, no caso sob análise, para
compor início de prova material, visto que conta com reconhecimento de firma
contemporâneo (em 31.03.2014), que permite confirmar a data de sua celebração, conforme
entendimento esposado pela TNU no PEDILEF 2007.72.52.00.09928. Não obstante, admitir a
afirmativa inserida na declaração de existência de contratos verbais relativos a períodos
remotos com base em relato basicamente testemunhal (da parte autora e do parceiro agrícola),
é afastar, a meu ver, a exigência estabelecida na Súmula 149 do STJ. Assim, não há como
reconhecer a existência de contrato verbal desde 1998, consoante cláusula presente no
contrato apresentado. Cumpre apontar, ainda, que o referido documento foi produzido
justamente para instruir o procedimento administrativo, eis que lavrado 01 (um) mês
após o requerimento, o que mitiga seu valor probante, não podendo estender a sua
validade para comprovar todo o período de labor rural anterior. 

9. No que concerne à certidão de casamento (1976) e ao CNIS da requerente, indicando o
recebimento de pensão por morte de trabalhador rural, não ignoro que a qualidade de
segurado especial de um familiar, comprovada documentalmente, induz início de prova
material apto a indicar que outro membro – integrando, em regime de economia familiar, o
mesmo grupo parental – ostenta, também, a condição de rurícola, naquela categoria (segurado
especial). Nesse cenário, a condição de segurado especial de um membro é deduzida de
idêntica qualidade do outro, a partir de um elemento que os vincula, qual seja, o exercício da
atividade rural em regime de economia familiar. Todavia, a situação em apreço é distinta,
tendo em vista que a referida presunção de exercício do labor campesino de um cônjuge em
relação ao outro se dá no contexto da atividade em regime de economia familiar, o que não
era mais possível desde 1986, data do falecimento do marido da autora.
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10. Assim, da análise dos documentos juntados, conclui-se a autora apresentou prova material
bastante escassa, que se resume à certidão de casamento (1976), CNIS indicando a pensão por
morte de trabalhador rural e contrato de comodato rural (2014). De 1986 (data do óbito do
marido da autora) até o cumprimento do requisito etário (2005) ou a data do requerimento
administrativo (2014), a autora não apresentou  nenhuma documentação contemporânea em
seu nome que pudesse comprovar a qualidade de trabalhadora rural, o que dificulta o
reconhecimento de sua pretensão. Dessa forma, consoante a Súmula 149 do STJ, no sentido
de que "a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola,
para efeito da obtenção de benefício previdenciário", não é possível considerar somente o
teor do depoimento das testemunhas para a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido,
não ficou comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar por 12
anos anteriores à data em que houve o requerimento do benefício (entre 2002 e 2014) ou à
data do implemento da idade mínima (entre 1993 e 2005).

11. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER o recurso interposto pelo INSS, e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença, a fim de afastar a condenação
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL na obrigação de
conceder aposentadoria por idade rural a Senhora CELINA DA CONCEICAO FERREIRA.
Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso e certificado o trânsito em
julgado pela Secretaria das Turmas, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para as
providências cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000762902v16 e do código CRC 3a9eea0d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000456-66.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CELINA DA CONCEICAO FERREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: VALBER CRUZ CEREZA (OAB ES016751)
ADVOGADO: LAURIANE REAL CEREZA (OAB ES017915)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
o recurso interposto pelo INSS, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a
sentença, a fim de afastar a condenação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL na obrigação de conceder aposentadoria por idade rural a Senhora CELINA DA
CONCEICAO FERREIRA. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do
recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso e
certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das Turmas, remetam-se os autos ao Juízo de
origem, para as providências cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876523v2 e do código CRC 3566ebd5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 0004158-55.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOANA DARQUE DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE - RURAL. INÍCIO
DE PROVA MATERIAL ESCASSA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA Nº 149 DO STJ. 
RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpõe recurso inominado
(Evento nº 29) contra sentença (Evento nº 23), que julgou procedente o pedido para condená-
lo a conceder à autora o benefício de aposentadoria por idade rural, com DIB desde o
ajuizamento da ação. Trago à colação os trechos objurgados da sentença, lavrados nos
seguintes termos, in litteris:

 

“JOANA DARQUE DA SILVA ajuizou a presente ação, com pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, em face do INSS, objetivando a concessão de Aposentadoria por Idade (rural), com
pagamento das prestações vencidas, desde a data do requerimento administrativo formulado
em 27/09/2017 (DER) – fl. 14. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.
DECIDO. A parte autora nasceu em 20/06/1958 (fl. 14), contando atualmente com 60
(sessenta) anos. Requereu o benefício de aposentadoria por idade, o qual foi indeferido, ao
argumento de não ter sido comprovada a qualidade de trabalhador rural em regime de
economia familiar. Para a comprovação da atividade rural, a parte autora juntou aos autos,
dentre outros documentos, declarações de exercício de atividade rural (fls. 32 em nome de seu
marido e de fls. 40 e 52 em seu nome). Na tentativa de corroborar o início de prova material
acima indicado, extremamente fraca, foi realizada audiência para produção de prova oral, na
qual foram tomados os depoimentos da autora e de três testemunhas, conforme DVD-R. Em
seu depoimento pessoal, a autora afirmou: que tem 60 anos; que reside na cidade de Iúna; que
desde 2013 reside na zona urbana, mas vai em caminhão de turma para a colheita de café, que
tem problema na coluna; que tentou o benefício LOAS desde 2002 e nunca conseguiu; que é
divorciada; que já foi doméstica; que, após trabalhar em casa de família, voltou a trabalhar
na roça; que em 1993 ficou viúva; que sobrevivia com a ajuda dos filhos; que trabalhou para
José Antônio Batista por 7 anos. Do depoimento acima, restou evidente a este juízo que a
autora exerceu atividade rural na maior parte de sua vida, com alguns períodos como
doméstica (como, inclusive, consta em alguns documentos juntados) ou outras atividades na
cidade, nos anos mais recentes, para conseguir sobreviver, notadamente considerando o seu
estado de saúde (visivelmente sem condições físicas de exercer atividades que exijam força
física). Entendo que essas atividades outras, exercidas por necessidade de sobrevivência, não
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a descaracterizam como trabalhadora rural, considerando que até os dias atuais trabalha “em
turma” na zona rural. A testemunha JOSÉ ANTÔNIO BATISTA afirmou que a autora tem
problemas de saúde; que, quando a autora está melhor, ajuda na propriedade dele; que a
autora trabalhou para ele de 1987 a 1993. A testemunha ABEDIAS ALVES NETO afirmou que
a autora trabalha com café quando pode; que a autora já trabalhou para o Sr. Robson
Cristão; que a autora trabalhou para o Sr. Robson por 6 anos. A testemunha SIRDINEY
AMIGO DE ARAUJO afirmou, em suma, que a autora trabalhava na lavoura quando se
conheceram; que não sabe se trabalhou como doméstica; que a autora mora em Iúna; que
atualmente faz “bicos” na lavoura; que às vezes vê a autora em caminhão de turma para
colher café. Assim, os depoimentos das testemunhas corroboram o da autora e completam o
início de prova material. De fato, há contrato de parceria firmando com a testemunha José
Antônio Batista à fl. 40, extemporâneo, pois, segundo alegam, não era comum à época fazer
contrato escrito, mas meramente verbal. O contrato de fl. 52 é entre a autora e Robson Wesley
Severino da Silva, confirmado pela testemunha Abedias Alves Neto. Na esfera administrativa a
autora afirmou que contrata mão de obra. Tal afirmativa soa inverossímil. A autora é bastante
humilde, com pouco entendimento. Mais crível é a assertiva de que o que a autora ganha não é
suficiente para a sua subsistência, necessitando da ajuda dos filhos. Do exposto, as provas
colhidas em audiência foram suficientes para corroborar o início de prova material juntado
pela autora. DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) Diante da fraca prova material,
que além de escassa é extemporânea, e da simplicidade da autora, que responde com
dificuldade às perguntas formuladas, entendo que, na esfera administrativa, não seria possível
conceder o benefício, tendo em vista que a Administração é regida pela estrita legalidade.
Assim, necessário se fez a colheita da prova oral em juízo, de modo que fixo a DIB na data da
propositura da ação, pois somente após ajuizada a ação se tornou possível deferir o pedido
(...)”.

 

2. Em suas razões recursais, o INSS argumenta que não há comprovação satisfatória do
efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
correspondente à carência do benefício pretendido pelas seguintes razões: (i) a autora pleiteou
por três vezes o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, tendo alegado
que não exercia qualquer atividade nessas ocasiões; (ii) que o próprio juiz sentenciante
reconheceu o início de prova material extremamente fraca. Pugna pela procedência do recurso
e reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos que constam na
inicial.

3. A autora apresentou Contrarrazões (Evento nº 32) para desprovimento do recurso e
manutenção da sentença. 

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 253



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 205/267

0004158-55.2018.4.02.5051 500000771287 .V6 JESX51453© JES7056

5. Em análise da controvérsia relacionada ao cumprimento dos requisitos para o benefício de
aposentadoria rural por idade, destaco que o segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da
Lei n. 8.213/91, deverá ter idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo
laborado individualmente ou em regime de economia familiar (§1º), em atividade rural por
tempo igual ao número de meses correspondentes à carência exigida, sendo dispensável o
recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, §2º, da Lei n. 8.213/91). A recorrida nasceu em
20.06.1958, tendo completado o requisito etário em 2013, devendo, portanto, cumprir
carência de 180 meses (art. 142, da Lei 8.213/1991), ou seja, comprovar atividade rural em
regime de economia familiar por 15 anos anteriores à data em que houve o requerimento do
benefício, em 27.09.2017 (de 2002 a 2017) ou à data do implemento da idade mínima (1998 a
2013).

6. Pois bem. Para comprovar a qualidade de segurada especial, a autora juntou: i) - Certidão
de casamento com Sebastião Ferreira em 09.07.1977 – onde consta a profissão do marido
como sendo lavrador (Evento nº 01, OUT3, p. 13; ii) Certidão de nascimento de Adão Júnior
em 07.10.1992 –, onde consta a profissão do marido como sendo lavrador (Evento nº 01,
OUT3, p. 15); iii) Ficha de matrícula Otiniel Ribeiro da Silva em 10.02.2006 (Evento nº 01,
OUT3, p. 17/18), qualificando a autora como lavradora; iv) Declaração de Exercício de
atividade rural para José Antonio Batista em 6.500 cafeeiros a 40% pelo período de 1986 a
outubro de 1993, em nome da autora (firmada em 2015 – Evento nº 01, OUT3, p. 31); v)
Declaração de exercício de atividade rural para Mario Barbosa em Irupí em 10.000 cafeeiros a
50% pelo período de abril/1994 a maio/2000 (firmada em 2016 - Evento nº 01, OUT3, p. 23),
em nome do marido; (vi) Declaração de Exercício de atividade rural para Robson Weslei
Severino da Silva em 3.000 cafeeiros pelo período de abril/2006 a outubro/2013 (firmada em
2015 – Evento nº 01, OUT3, p. 43), em nome da autora.

7. De início, assevero que a comprovação da atividade rural deve fundamentar-se em início de
prova material contemporâneo à época dos fatos, sendo proibida a prova exclusivamente
testemunhal, conforme disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 e Súmula 149 do STJ.

8. Com relação às Declarações de Exercício de atividade rural juntadas, entendo que não
podem ser consideradas como início de prova material, tendo em vista que os termos de
declaração constantes de instrumento particular não fazem prova em face de terceiros, porque
o art. 408 do novo CPC prescreve que “as declarações constantes do documento particular,
escrito e assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário”, e o parágrafo único
ressalva que “quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o
documento particular prova a declaração, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-
lo ao interessado em sua veracidade”.  Ademais, os termos de declaração equiparam-se à
prova testemunhal, com o agravante de os declarantes não prestarem compromisso formal
com a verdade perante autoridade administrativa ou judicial. “A declaração do empregador
de que a autora laborou em sua propriedade agrícola é documento que não pode ser
considerado como prova material, pois resume-se numa mera declaração, equivalente às
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demais provas testemunhais” (EREsp nº 278.995/SP, Rel. Ministro Vicente Leal, DJU
 16/9/2002). Pelas mesmas razões, entendo que ficha de matrícula escolar juntada, datada de
2006 e lavrada a próprio punho, não pode ser considerada apta a compor início de prova
material, a não ser que corroborada por outros documentos ou prova testemunhal robusta, o
que não é o caso dos autos.

9. No que concerne à certidão de casamento (1977) e do nascimento do filho (1992) - que
qualificam o esposo da autora como lavrador - podem ser utilizadas como início de prova
material, ainda que extemporâneos, caso haja a comprovação da qualidade de rurícola da
autora pelos demais meios de prova (Precedentes: PEDILEF 05004491120104058103, JUIZ
FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO, TNU, DJ 24/08/2012; PEDILEF
200932007044100, Relator(a) JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS
FERNANDES, data da decisão 14/06/2011, Fonte/Data da Publicação DOU 22/07/2011,
SEÇÃO 1). Não obstante, a autora declarou que ficou viúva em 1993, anos antes do período
de carência que deveria comprovar. Dessa forma, não ignoro que a qualidade de segurado
especial de um familiar, comprovada documentalmente, induz início de prova material apto a
indicar que outro membro – integrando, em regime de economia familiar, o mesmo grupo
parental – ostenta, também, a condição de rurícola, naquela categoria (segurado especial).
Porém, nesse cenário, frise-se, a condição de segurado especial de um membro é deduzida de
idêntica qualidade do outro, a partir de um elemento que os vincula, qual seja, o exercício da
atividade rural em regime de economia familiar. Tendo em vista que a presunção de exercício
do labor campesino de um cônjuge em relação ao outro se dá no contexto da atividade em
regime de economia familiar, e a autora declarou que seu marido faleceu em 1993, entendo
que a eficácia probante de tais documentos se torna reduzida, devendo ser ratificada por
outros documentos.

10. Assim, da análise dos documentos juntados, conclui-se que há um acervo probatório
bastante escasso, que se resume à certidão de casamento (1977), certidão de nascimento do
filho (1992) e ficha de matrícula (2006). De 1993 (data do óbito do marido da autora) até o
cumprimento do requisito etário (1998) ou a data do requerimento administrativo (2017), a
autora somente apresentou  a ficha de matrícula do filho, qualificando-a como lavradora, para
que pudesse comprovar a qualidade de trabalhadora rural. Quanto a este documento, cumpre
fazer mais algumas ressalvas.

11. Conforme se extrai do procedimento administrativo e das alegações da Autarquia na peça
contestatória e no Recurso Inominado, a autora efetuou três requerimentos para o benefício de
prestação continuada, alegando que não exercia nenhuma atividade naquelas ocasiões (2000,
2005 e 2009), o que dificulta o reconhecimento de sua pretensão. Os argumentos trazidos no
bojo das Contrarrazões, no sentido de que a autora foi indevidamente instruída a solicitar
este benefício, não retiram o teor das alegações, principalmente por terem sido feitas repetidas
vezes. 
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12. Dessa forma, consoante a Súmula 149 do STJ, no sentido de que "a prova exclusivamente
testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de
benefício previdenciário", não é possível considerar somente o teor do depoimento das
testemunhas para a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido, entendo que não ficou
comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar por 15 anos
anteriores à data em que houve o requerimento do benefício (entre 2002 e 2017) ou à data do
implemento da idade mínima (entre 1998 e 2013).

13. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER o recurso interposto pelo INSS, e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença, a fim de afastar a condenação
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL na obrigação de
conceder aposentadoria por idade rural à Senhora JOANA DARQUE DA SILVA, conforme
fundamentação acima. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do
recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso e
certificado o trânsito em julgado pela Secretaria das Turmas, remetam-se os autos ao Juízo de
origem, para as providências cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1.008 do CPC.
Cumpra-se.

 
FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

Juiz Federal
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 253



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 208/267

5010428-63.2018.4.02.5001 500000732906 .V10 JES10540© JES7056

RECURSO CÍVEL Nº 5010428-63.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: LAURINDA LINS KUMM (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE -
RURAL. CÔNJUGE TRABALHADOR URBANO. DESCARACTERIZADO REGIME
DE ECONOMIA FAMILIAR. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. LAURINDA LINS KUMM interpõe recurso inominado contra sentença proferida pelo
MM. Juiz do 1º Juizado Especial de Vitória/ES, que julgou improcedente o seu pedido para
condenar o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade – rural, desde a DER
(03/04/2018). Alega que existe uma pluralidade de provas, todas corroborando o exercício de
atividade rural pela autora dese fevereiro de 1991 e que: a) pode ter seu trabalho rural
provado até 1998 em conjunto com o marido e, a partir de 1999 de forma individual, em
propriedade própria; b) hão houve descaracterização do regime de economia familiar pois, o
marido da autora recebia menos de 02 salários mínimos. Pugna pelo provimento do recurso e
reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos que constam na inicial.

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS apresentou contrarrazões
(evento 51, doc. 39) para desprovimento do recurso e manutenção da sentença. É o breve
Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso. Ausentes
questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

3. No presente recurso, a questão controversa cinge-se à demonstração da qualidade de
segurado especial da demandante, apta a autorizar o recebimento da aposentadoria por idade -
rural, tendo em vista que o juiz sentenciante, em análise pormenorizada dos documentos que
foram apresentados nos autos, entendeu que além de não haver documento servível como
início de prova, a renda recorrente do trabalho urbano do cônjuge, na Prefeitura Municipal de
Santa Maria de Jetibá, descaracteriza o alegado trabalho rural da parte autora na condição de
segurada especial. Para tanto, transcrevo os trechos da sentença, mormente em relação aos
pontos objurgados, in litteris:
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(…) Outra questão que merece ser observada é que os documentos em nome do cônjuge, por
ele passar a exercer atividades urbanas, não servem como início de prova material da
atividade rurícola. Então, a certidão de casamento trazendo a sua profissão como lavrador
não pode servir como início de prova material.

As certidões de casamento de filhos, datadas de 2006 e 2009, informam a profissão dos
mesmos, como vendedor e mecânico (atividades urbanas).

A certidão de nascimento de filho não indica a profissão da autora. A escritura de compra e
venda de imóvel, tendo a autora e esposo como compradores, indica a sua profissão como
doméstica e do esposo, como funcionário plúblico.

Ademais, nota-se que nos certificados de cadastro de imóvel rural no nome do sogro (Gustavo
Kumm), consta ele como “empregador rural” e classe de seu imóvel, como “latifúndio por
exploração”.

Assim, extrai-se o seguinte:

- nenhum documento demonstra a ligação da parte autora ou de seu núcleo familiar ás lides
campesinas, sob o regime de economia familiar, nem mesmo antes de seu casamento; 

- não há provas de que os pais da autora era efetivamente trabalhadores rurais, visto que a
escritura de compra e venda, consta a profissão de sua genitora como doméstica;

- os documentos em nome do cônjuge não servem como início de prova material, pois ele
desde 1998 dedica-se ao labor urbano; 

- os documentos no nome do sogro indicam que na sua propriedade rural havia empregados e
era considerada latifúndio por exploração;

- a renda obtida pelo cônjuge na atividade urbana, por ser superior ao valor do salário
mínimo legal, por certo foi o principal meio de subsistência do núcleo familiar no período de
1998 até 2016 (grande parte do período de carência do benefício), de modo que
descaracteriza o alegado trabalho da autora na condição de segurada especial. 

4. No contexto, observo que a recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos da
sentença. Considerando que o benefício de aposentadoria rural é concedido sem que o
trabalhador campesino tenha vertido contribuições à Previdência, não se pode, com mais
razão, presumir o exercício de labor rural. Ao contrário do alegado, restou demonstrado nos
autos, de forma inequívoca, a descaracterização do exercício de atividade rural em regime de
economia familiar – tanto pela ausência de documentos que atestam o seu trabalho rural
quanto a complementariedade da renda obtida por suposto labor campesino, principalmente
em relação a benefício requerido em 2018.
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5. Essa orientação baseia-se na constatação de que as módicas condições econômicas dos
segurados, que laborem em regime de economia familiar, são capazes de comprometer sua
subsistência, motivo por que eventual trabalho urbano não descaracteriza tal sistema
colaborativo, desde que a renda obtida com o trabalho rurícola continue sendo essencial à
subsistência da família, o que não foi comprovado nos autos.

6. Não é demais lembrar que este Colegiado não possui a função de substituir as sentenças
proferidas, um entendimento pelo outro, quando desfavorável ao recorrente, tendo em vista
que as provas foram analisadas de forma plena e prudente pelo magistrado e o julgado está em
consonância com a lei e o entendimento pacificado desta Turma Recursal. Desse modo, não
sendo a linha argumentativa apresentada pela recorrente capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados na sentença, o presente recurso não se revela apto a alterar o
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.

7. Por tudo que foi exposto, VOTO por CONHECER o recurso interposto, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. Custas ex lege. Condeno a Senhora LAURINDA LINS
KUMM no pagamento de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995, cuja
exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária gratuita, ora mantida. Juros e
Correção Monetária de acordo com o Manual de Procedimentos sobre os Cálculos do
Conselho da Justiça Federal, para o caso tratado nesses autos. Certificado o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 
FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5002182-66.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA PENHA DA CRUZ (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE-RURAL.
FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCISO III, ARTIGO 932, DO CPC.
ENUNCIADO Nº 64 DAS TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

1. A Senhora MARIA DA PENHA CRUZ, por intermédio de sua advogada, interpôs recurso
inominado (doc. 16, evento nº 36, APELAÇÃO1) contra a sentença (doc. 14, evento nº 30,
SENT1), da lavra do MM. Juiz Federal Dr. Guilherme Alves dos Santos que julgou
improcedente o pedido de aposentadoria por idade - rural, com efeitos desde a data do
requerimento administrativo. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso. É o
breve Relatório. Passo a analisar os requisitos de admissibilidade recursal.

VOTO

2. Os fundamentos contidos na sentença para o indeferimento do pedido da autora seguem
abaixo transcritos, ipsis litteris:

(...)

A autora completou 55 (cinqüenta e cinco) anos de idade em 2012, e ingressou com
requerimento administrativo em 05/12/2017, dessa forma, exige-se uma carência de 180 meses
(15 anos) de atividade rural, nas condições legalmente estabelecidas.

A autora colacionou aos autos, os seguintes documentos: Certidão de casamento; Carteira de
Trabalho e Previdência Social; Contrato de Parceria Agrícola; dentre outros.

Com o intuito de conferir maior robustez ao conjunto probatório dos autos, designou-se
audiência, na qual a parte autora prestou seu depoimento pessoal e uma testemunha, por ela
arrolada, foi inquirida.

O INSS em tese de contestação alegou que os documentos colacionados aos autos são
insuficientes para corroborar a qualidade de segurada especial.
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Pois bem. Observando o conjunto probatório, entendo que não há provas suficientes para
comprovar a sua qualidade de segurada especial no período de carência necessário para
concessão da aposentadoria.

A autora não colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar o desempenho de atividade
rural.

Ressalta-se que de acordo com o CNIS colacionado aos autos (evento 13, doc. 06, fl. 27), a
autora tem vínculos empregatícios descontínuos entre os anos de 1996 a 2008. Também se
observa neste documento que a autora efetuou várias contribuições como segurado
facultativo, motivo que me leva a concluir que a autora não laborou por 15 (quinze) anos em
atividade rural, ainda que de forma interrupta.

Cabe destacar o contrato de parceria agrícola juntado aos autos (evento 13, doc. 06, fls.
22/23) pela parte autora, não é suficiente para comprovar o seu labor rurícola durante todo o
período de carência (15 anos), tendo em vista que só foi registrado em 2012, comprovando
somente 04 (quatro) anos de carência.

Ademais, após o ano de 2012, consta no extrato do CNIS colacionado aos autos (evento 13,
doc. 06, fl. 27) que a autora contribuiu na qualidade de segurado facultativo junto a Autarquia
ré, o que me leva a presumir que a autora não prestou o labor rurícola nesse período.

Deste modo, em que pese à prova oral produzida em audiência, concluo que, diante da
precária documentação apresentada, a autora não logrou êxito em comprovar o cumprimento
da carência exigida na condição de segurada especial em regime de economia familiar até o
momento de implemento do requisito etário, nem tampouco no período imediatamente anterior
ao requerimento administrativo, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.

ISTO POSTO, com fulcro no art. 11, inc. VII, a, 1, c/c art. 48, § 1º, ambos da Lei nº 8.213/91,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão da aposentadoria por idade. JULGO
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I,
do CPC.

3. Em suas razões recursais, a recorrente limita-se em afirmar que: “os documentos acostados
junto à inicial demonstram que a Apelante desempenhou atividade urbana em uma parte de
sua vida com trabalhadora, e posteriormente, e até a presente data a atividade rural, como
meeira na companhia de seu companheiro, conforme contrato de parceria agrícola juntando
ao autos.” Ocorre que o juiz sentenciante julgou IMPROCEDENTE a demanda por haver
comprovação nos autos, por meio dos dados que constam no CNIS e na CTPS da autora, do
exercício de atividade urbana de 1996 a 2008 (por aproximadamente 12 anos), bem como, a
existência de contribuições como “segurado facultativo”, levando-o a presumir que a
recorrente não prestou o labor rurícola nesse período (carência de 15 anos de efetivo
exercício de atividade campesina). Destaco que o contrato de parceria apresentado foi
firmado em 2012. A mera reafirmação dos termos contidos na inicial não é suficiente para
reforma do provimento jurisdicional quando lhe é desfavorável.
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4. Nesse sentido, é nítida a falta de dialeticidade do recurso apresentado. A recorrente, por
intermédio de seu causídico, não enfrenta os termos da sentença, com a apresentação de
argumentos que elucidem a existência de qualquer erro de julgamento (error in judicando) ou
de procedimento (error in procedendo).

5. Ora, o recurso inominado tem as mesmas características da Apelação do rito comum do
CPC, razão pela qual a aplicação do inciso III, do artigo 1010, do CPC, ao recurso inominado,
por analogia, é de fácil compreensão, verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade [grifei]

6. Se as razões para a reforma ou a nulidade são inexistentes no recurso inominado, então, o
não conhecimento da peça recursal é inevitável. Nesse sentido, o Enunciado nº 64 das Turmas
Recursais da SJES, in litteris:

Não se conhece de recurso inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do CPC, se
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito recorrida.
Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

7. Por tudo que foi exposto, VOTO POR NÃO CONHECER o recurso inominado
interposto pela autora, por falta de dialeticidade recursal, com base no inciso III, artigo 932,
do CPC, com observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do
Estado do Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, haja vista que o
recurso sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995.
Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo
1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000754759v4 e do código CRC b8331533. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002182-66.2018.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: MARIA PENHA DA CRUZ (AUTOR)
ADVOGADO: LORENA SORTE MARTINS (OAB ES018418)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO
CONHECER o recurso inominado interposto pela autora, por falta de dialeticidade recursal,
com base no inciso III, artigo 932, do CPC, com observância do Enunciado nº 64 das Turmas
Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação
em honorários, haja vista que o recurso sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo
55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em
julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de
praxe, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876992v2 e do código CRC 0c722c8c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:37 
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RECURSO CÍVEL Nº 0001915-44.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEDALINA NILVA BUSS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. FALTA
DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCISO III, ARTIGO 932, DO CPC.
ENUNCIADO Nº 64 DAS TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO.
POSSÍVEL LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEDUÇÃO DE ARGUMENTOS EM
DESCONFORMIDADE COM A VERDADE. CONDUTA PROTELATÓRIA.
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 80 E 81 DO
CPC. ORIENTAÇÃO AOS DOUTOS CAUSÍDICOS PARA SITUAÇÕES FUTURAS
SIMILARES.

1. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por intermédio de sua
Douta Procuradoria Federal Especializada, interpôs recurso inominado (doc. 27, evento nº 44,
Recino1) contra a sentença que julgou PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade,
com efeitos desde a data do requerimento administrativo. É o breve Relatório. Passo a
analisar os requisitos de admissibilidade recursal.

VOTO

2. Os fundamentos contidos na sentença para o DEFERIMENTO do pedido da autora seguem
abaixo transcritos, ipsis litteris:

(…) As testemunhas confirmaram que a autora exerceu atividade rural em Vila Valério durante
mais de 180 meses, sem concurso de empregados. As testemunhas declararam que há cerca de
dois anos a autora está sem condições físicas de exercer a atividade rural, precisa até de
bengala para andar. De qualquer forma, essa alegada incapacidade para o trabalho seria
posterior ao momento em que a autora completou o requisito etário para se aposentar, aautora
completou 55 anos de idade em 22/10/2014.

O INSS alegou que, não obstante a autora ter apresentado formal de partilha, a declaração de
seu irmão é no sentido de que a autora teria assumido sua propriedade somente em 2011 e
que, no período de 1994 a 2011, teria trabalhado em comodato.
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O irmão da autora declarou por escrito que a autora trabalhou na propriedade do declarante
no período de 10/2/2003 a 20/10/2011 e que a autora tomou posse na propriedade dela
própria em 20/10/2011 (fl. 14). A declaração escrita do irmão atesta que a autora só começou
a exercer atividade rural na propriedade dela própria em 20/10/2011, mas ao mesmo tempo
também confirmou atividade rural antes disso.

O INSS alegou que a autora declarou em entrevista administrativa que reside parte do tempo
em Cariacica e parte do tempo em Vila Valério. Concluiu que a autora está cadastrada no
CAdÚnico com endereço no bairro Alto Lage, em Cariacica, desde 2010, tendo declarado não
possuir renda para possibilitar o recebimento do Bolsa Família. O cadastro está comprovado
às fls. 125 a 131.

Contudo, também há o documento de cadastro da família datado de junho de 23016 atestando
que a autora estava morando na zona rural na localidade de Córrego Padre Francisco (fl. 41).
As testemunhas ouvidas em juízo declararam que quem mora no endereço informado no bairro
Alto Lage, em Cariacica, desde 2010, é a filha da autora, que estuda em Cariacica e fica sob
os cuidados da primeira testemunha. As testemunhas declararam que a autora vem ver a filha
de vez em quando, mas continua morando sozinha na roça.Considero provado que a autora
exerceu atividade rural em regime de economia familiar. A autora cumpriu tempo superior ao
da carência da aposentadoria. Faz jus, assim, à aposentadoria por idade.

A autora é beneficiária do Programa Bolsa Família (fl. 129).

Considerando que a concessão dos benefícios financeiros do Programa Bolsa Família depende
da renda familiar mensal per capita(art. 2º, Lei nº 10.836/2004), a concessão da
aposentadoria por idade à autora certamente prejudicará a manutenção daquele benefício
assistencial. Considerando que a concessão da aposentadoria terá efeitos retroativos, os
valores recebidos a título de bolsa família retroativos à data de início da aposentadoria se
tornam indevidos. Deverá ser deduzido no crédito da autora referente aos proventos
retroativos de aposentadoria o valor recebido a título de bolsa família desde maio/2017,
conforme valores abaixo informados em consulta pública na Internet1: (…)

Dispositivo

Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder à autora a aposentadoria por
idade NB 41/161.493.051-9 com efeitos retroativos à data de entrada do requerimento
administrativo.

3. Em suas razões recursais, o INSS limitou-se a transcrever os requisitos legais para a
concessão do benefício pleiteado, servível para qualquer recurso. Quando da argumentação
acerca do caso concreto, apenas aduz que “a segurada autora não se enquadra como
segurada especial, posto que contratava, de forma habitual e contínua, diversas pessoas para
desempenhar atividades laborativas em sua propriedade.” Ocorre que, em nenhum momento
se discute a existência de contratação de pessoas para desempenho de atividade laborativa na
propriedade da autora. Ao contrário, restou consignado na sentença, inclusive, que a autora é

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 256



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 217/267

0001915-44.2018.4.02.5050 500000753123 .V11 JES10540© JES7056

beneficiária do Programa Bolsa Família! (sic!) Entendo que, nesse caso, houve alteração
dos fatos para que a sentença fosse reformada com base no argumento utilizado pois, ausente
qualquer outra fundamentação direta acerca dos termos da sentença.

4. Tal conduta, observada de forma reiterada no âmbito desta Relatoria, pelos causídicos
públicos e privados, afeta não somente o andamento dos trabalhos, mas o próprio direito da
autora de obter a tutela jurisdicional de forma efetiva e em tempo razoável. O CPC, em seu
artigo 80 é claro ao asseverar que é considerado litigante de má-fé aquele que: deduz defesa
contra fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, opõe resistência injustificada ao
andamento do processo. Assim, desde já, verificado em outros processos a manifesta má-fé
da Autarquia Previdenciária Federal, entendo que devem ser aplicados os art. 81 com
combinação do 80, inciso II, ambos do CPC, caso em que a multa deve ser fixada em 5%
(cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

5. Por fim, é nítida a falta de dialeticidade do recurso apresentado. Seja repetindo os mesmos
termos da contestação ou fundamentos genéricos que se amoldariam a qualquer recurso. O
recorrente não enfrenta os termos da sentença, com a apresentação de argumentos que
elucidem a existência de qualquer erro de julgamento (error in judicando) ou de
procedimento (error in procedendo), limitando-se em afirmar que a parte requerente em
momento algum consegue fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

6. Ora, o recurso inominado tem as mesmas características da Apelação do rito comum do
CPC, razão pela qual a aplicação do inciso III, do artigo 1010, do CPC, ao recurso inominado,
por analogia, é de fácil compreensão, verbis:

 

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade [grifei]

 

7. Se as razões para a reforma ou a nulidade são inexistentes no recurso inominado, então, o
não conhecimento da peça recursal é inevitável. Nesse sentido, o Enunciado nº 64 das Turmas
Recursais da SJES, in litteris:

 

Não se conhece de recurso inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do CPC, se
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito recorrida.
Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.
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8. Por tudo que foi exposto, VOTO POR NÃO CONHECER o recurso inominado
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por falta de
dialeticidade recursal, com base no inciso III, artigo 932, do CPC, com observância do
Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários, haja vista que o recurso sequer foi conhecido,
em conformidade com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 56 das Turmas
Recursais da SJES. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado,
remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de praxe, com
observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000753123v11 e do código CRC 2d74853c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 0001915-44.2018.4.02.5050/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NEDALINA NILVA BUSS (AUTOR)
ADVOGADO: SIMONE LENGRUBER DARROZ ROSSONI (OAB ES004078)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NÃO
CONHECER o recurso inominado interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, por falta de dialeticidade recursal, com base no inciso III, artigo 932, do
CPC, com observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do
Estado do Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, haja vista que o
recurso sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995 e o
Enunciado nº 56 das Turmas Recursais da SJES. Publique-se. Intimem-se as partes.
Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as
providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-
se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876994v2 e do código CRC 06438878. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000767-23.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: IRANY FERREIRA AUGUSTO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE -
RURAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCISO III, ARTIGO 932, DO
CPC. ENUNCIADO Nº 64 DAS TURMAS RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

1. A Senhora IRANY FERREIRA AUGUSTO, por intermédio de sua advogada, interpôs
recurso inominado (Doc.38, Evento 37, Recino1) contra a sentença (Doc.36, Evento 29,
SENT1), da lavra do MM. Juiz Federal, Dr. Ubiratan Cruz Rodrigues, que julgou
improcedente o seu pedido de aposentadoria por idade - rural, com efeitos desde a data do
requerimento administrativo.

2. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS apresentou contrarrazões
(Doc.41, Evento 42, CONTRAZ1) pela manutenção da sentença e o desprovimento do
recurso. É o breve Relatório. Passo a analisar os requisitos de admissibilidade recursal.

VOTO

3. No caso dos autos, o juiz sentenciante julgou improcedente a demanda por entender que
não há nos autos início de prova material que ateste o exercício da atividade rural pela autora
durante o período de carência necessário para a aposentação, conforme trechos abaixo
transcritos, ippsis litteris:

II– FUNDAMENTAÇÃO

Pleiteia a autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial.
A autora nasceu em 1960 e completou a idade exigida como requisito para concessão do
benefício (55 anos) em 2015, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material.
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A prova material acostada aos autos é muito frágil, pois extremamente recente, conforme se
infere do contrato de Parceria Agrícola ( Evento 1, CONTR13), com reconhecimento de firma
em 2017.

A certidão de casamento traz a qualificação do esposo como cobrador.

Os demais documentos são frágeis e não trazem convicção.

 A prova oral foi favorável. Ocorre que não é possível o reconhecimento do direito à
aposentadoria apenas com os depoimentos, sendo imprescindível a existência de início de
prova material válido.

 Sendo assim, a autora não faz jus à concessão do benefício.

     III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

4. Em suas razões recursais, de forma bastante confusa e contraditória, limita-se a afirmar que
“no caso em apreço é muito difícil a obtenção de início de prova material, pois a atividade é
exercida na mais completa informalidade” e que, “de qualquer forma, existe uma pluralidade
de provas no presente caso”. Como se vê, não há qualquer impugnação específica aos
próprios documentos referenciados na sentença como o contrato de parceria e a certidão de
casamento, os quais, foram insuficientes para demonstrar o efetivo exercício da atividade
campesina pela autora.

5. Nesse sentido, é nítida a falta de dialeticidade do recurso apresentado. A recorrente, por
intermédio de seu causídico, não enfrenta os termos da sentença, com a apresentação de
argumentos que elucidem a existência de qualquer erro de julgamento (error in judicando) ou
de procedimento (error in procedendo). Ora, o recurso inominado tem as mesmas
características da Apelação do rito comum do CPC, razão pela qual a aplicação do inciso III,
do artigo 1010, do CPC, ao recurso inominado, por analogia, é de fácil compreensão, verbis:

 

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade [grifei]
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6. Se as razões para a reforma ou a nulidade são inexistentes no recurso inominado, então, o
não conhecimento da peça recursal é inevitável. Nesse sentido, o Enunciado nº 64 das Turmas
Recursais da SJES, in litteris:

 

Não se conhece de recurso inominado, com observância do inciso III, artigo 1010, do CPC, se
não há impugnação específica dos fundamentos da decisão definitiva de mérito recorrida.
Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020.

 

7. Por tudo que foi exposto, VOTO por não CONHECER o recurso inominado interposto,
por falta de dialeticidade recursal, com base no inciso III, artigo 932, do CPC, com
observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do
Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, haja vista que o recurso
sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55, da Lei nº 9.099/1995. Publique-se.
Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado, pela Secretaria das Turmas
Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências legais cabíveis e de
praxe, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000767900v6 e do código CRC 2db7ac0c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000767-23.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: IRANY FERREIRA AUGUSTO (AUTOR)
ADVOGADO: ADRIANA D OLIVEIRA RIZO (OAB ES022560)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não
CONHECER o recurso inominado interposto, por falta de dialeticidade recursal, com base no
inciso III, artigo 932, do CPC, com observância do Enunciado nº 64 das Turmas Recursais da
Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo. Custas ex lege. Sem condenação em
honorários, haja vista que o recurso sequer foi conhecido, em conformidade com o artigo 55,
da Lei nº 9.099/1995. Publique-se. Intimem-se as partes. Certificado o trânsito em julgado,
pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as
providências legais cabíveis e de praxe, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-
se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000876996v2 e do código CRC a8ee3997. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003086-61.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANAIR FAMBRE SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA
POR IDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO DO INSS
CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por
idade à parte autora, ANAIR FAMBRE SILVA, CPF: 726.503.037-00, com DIB em
09/09/2015 (DER).

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que as condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
devendo ser reformada a sentença; (ii) que como não houve resistência da Autarquia que
justifique a fixação da multa, deve ser reformada a sentença para sua exclusão ou a
diminuição do valor estipulado.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 41), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o VOTO.

VOTO

5. Pois bem. Quanto aos critérios de correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do RE 870947-SE, em sede de repercussão geral, 
entendeu pela inconstitucionalidade do 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei
nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública. Nesse sentido, o Supremo esclareceu que o índice aplicável nas demandas
previdenciárias (por conta de previsão expressa da Lei nº 8.213/91) será o INPC.
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6. Com efeito, assevero que o Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, fixou a seguinte
tese:

"1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. 
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. 
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. 
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. 
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação
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dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. 
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. 
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices. 
4. Preservação da coisa julgada. 
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto."

7. Deste modo, verifico que a sentença deverá ser reformada no que se refere ao índice de
correção monetária, aplicando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema
810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), que estão contemplados nas rotinas
do Manual de Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça
Federal.

8. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Nesse sentido, trago à baila,
didático precedente da Corte Regional Federal da 5ª Região, in verbis:

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
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No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

 

9. Por estes fundamentos, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, para alterar o valor da multa aplicada a título de astreintes,
de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais). Altero a forma de cálculo
dos juros e da correção monetária para determinar a aplicação do Manual de
Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal, para o
caso dos autos. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, conforme enunciado nº 56
das Turmas Recursais do Espírito Santo. Publique-se. Intimem-se as partes. Após a
certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755660v5 e do código CRC 2d7e2eee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003086-61.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANAIR FAMBRE SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO MOREIRA (OAB ES022713)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para alterar o valor da multa
aplicada a título de astreintes, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais).
Altero a forma de cálculo dos juros e da correção monetária para determinar a aplicação do
Manual de Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal,
para o caso dos autos. Custas ex lege. Sem condenação em honorários, conforme enunciado
nº 56 das Turmas Recursais do Espírito Santo. Publique-se. Intimem-se as partes. Após a
certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875416v2 e do código CRC df377536. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003111-11.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA VENTORINI DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MULTA. VALOR EXCESSIVO. PRAZO
PARA PAGAMENTO. TUTELA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a concessão do benefício de
aposentadoria por idade, com DIB na data do requerimento administrativo (02/02/2018) e
DIP na data da sentença.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão ou a diminuição do valor estipulado; (ii) que a Lei previdenciária nº 8.213/91
estabelece em seu art. 41-A, § 5º o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento de
obrigação de pagar e a Lei nº 10.259/01, 60 (sessenta) dias conforme seu art. 17. Diante disso,
o prazo fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei.

3. Sem contrarrazões da parte autora.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Nesse sentido, trago à baila,
didático aresto da Corte Regional Federal da 5ª Região, in verbis:
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

6. Com efeito, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.º 11.665/08, prevê
que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua
concessão. Nesse sentido, verifico que a sentença ao determinar que seja implantado o
benefício no prazo de 30 (trinta) dias está correta.

7. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em
verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se.
Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os prazos recursais, A Secretaria das Turmas
Recursais certificará o trânsito em julgado e remeterá os autos ao Juízo de origem, para
liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-
se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000755759v4 e do código CRC a1970459. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:41 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003111-11.2018.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NILZA VENTORINI DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: MICHELE SEVERIANO RODRIGUES (OAB ES025894)
ADVOGADO: LÍVIA DAVEL FROSSARD (OAB ES012435)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$
500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.
Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes. Transcorridos in albis os prazos recursais,
A Secretaria das Turmas Recursais certificará o trânsito em julgado e remeterá os autos ao
Juízo de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo
1008, CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
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RECURSO CÍVEL Nº 5002256-83.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MALAQUIAS MARINCK (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR IDADE. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO DO
INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a concessão do benefício de
aposentadoria por idade NB 41/180.667.825-7, devido desde o requerimento administrativo
(DER 23/03/2017) e RMI a calcular pelo INSS.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão ou a diminuição do valor estipulado.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 29), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$200,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Nesse sentido, trago à
colação, didático aresto da Corte Regional Federal da 5ª Região, in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
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instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

6. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reduzindo de R$ 200,00 (duzentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o
valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-se.
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RECURSO CÍVEL Nº 5002256-83.2019.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SONIA MALAQUIAS MARINCK (AUTOR)
ADVOGADO: MARCOS PEREIRA CABRAL (OAB ES026246)
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO SAMORA JUNIOR (OAB ES026142)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo de R$ 200,00
(duzentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em
razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege.
Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008,
CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875473v2 e do código CRC 56b3fda4.
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RECURSO CÍVEL Nº 5007325-11.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOVENILDO TEIXEIRA ESTEVAO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MULTA. VALOR EXCESSIVO. RECURSO
DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a conceder o benefício de
aposentadoria por idade à parte autora, com DIB em 05/02/2019.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão ou a diminuição do valor estipulado.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 26), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Nesse sentido, trago à
colação, didático aresto da Corte Regional Federal da 5ª Região, in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
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instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

6. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais)
o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento
da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária,
tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com a observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-se.
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RECURSO CÍVEL Nº 5007325-11.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOVENILDO TEIXEIRA ESTEVAO (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA (OAB ES025958)
ADVOGADO: LUCAS COSTA MONTEIRO (OAB ES029577)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00
(quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em
razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege.
Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com a observância do artigo
1008, CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
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RECURSO CÍVEL Nº 0008642-16.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: REGINA CELIA MENEGUCI COELHO (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODOS EM
GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADOS COM CONTRIBUIÇÕES.
CÔMPUTO COMO CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 73 DA TNU.
RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 19) interposto pelo INSS contra sentença (Evento
nº 13) que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Autarquia Federal
Previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por idade a Senhora Regina Célia
Meneguci Coelho desde a DER (27.12.2017). A sentença foi lavrada nos seguintes termos,
confrontados os trechos em destaque, in litteris:

“É cediço que o benefício de aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 48 da Lei
nº 8.213/91, será devido ao segurado que, “cumprida a carência exigida nesta Lei, completar
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”. Assim, no caso dos
autos, o requisito etário foi cumprido em 02/08/2017, ou seja, na data do requerimento
administrativo a autora já contava com 60 (sessenta) anos de idade. Quanto ao outro requisito
a ser devidamente comprovado, qual seja, a carência mínima exigida, restando comprovado
que a requerente implementou o requisito etário em 2017, conforme a tabela progressiva do
artigo 142 da Lei nº 8.213/91, a carência mínima para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade corresponde a 180 contribuições, devendo ser observado o disposto
no art. 24, parágrafo único, da mesma lei. Cumpre salientar que as contribuições vertidas em
razão de atividades concomitantes deverão ser observadas, consoante o disposto no artigo 32,
da Lei nº 8.213/91, somente para fins de apuração do salário-de-benefício, não podendo ser
computadas em dobro para efeito de carência. De igual maneira, os períodos de trabalho
alegadamente exercidos sob condições especiais não podem ser convertidos para comuns, com
o intuito de serem aproveitados como carência do benefício previdenciário de aposentadoria
por idade, tendo em vista a impossibilidade de contagem de tempo ficto. Ademais, restou
consignado no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal nº 512612-
09.2013.4.05.8300, que teve como Relator o Dr. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes
Fiorenza, que “não é possível a conversão de tempo especial em comum para fins de carência
do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, uma vez que, para o preenchimento
do referido requisito, exige-se efetiva contribuição pelo segurado”. Nesse sentido, se
manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA.
CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA PREENCHIMENTO DE
CARÊNCIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO FICTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo regimental objetiva
desconsiderar decisão que, em observância à jurisprudência do STJ, não permitiu o
aproveitamento do tempo especial convertido em comum para preenchimento de carência da
aposentadoria por idade urbana. 2. Observou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que
para concessão de aposentadoria por idade urbana, exige-se do segurado a efetiva
contribuição, disso decorrendo que o tempo especial convertido em comum não pode ser
aproveitado para fins de carência. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no
REsp: 1558762 SP 2015/0254202-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/04/2016)

Assim, deixo de apreciar a especialidade dos referidos períodos de trabalho, tendo em vista
que a tal análise seria inócua, diante do entendimento acerca da impossibilidade de
aproveitamento de períodos convertidos para fins de carência do benefício de aposentadoria
por idade. Importante, também, consignar que, ao contrário do alegado pelo INSS, os
períodos em que a segurada esteve em gozo de benefício por incapacidade devem ser
computados para efeito de carência, quando intercalados com períodos contributivos, nos
termos dos artigos 29, § 5º, e 55, II, da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CÔMPUTO DO TEMPO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE COMO
PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE INTERCALADO COM
PERÍODO DE EFETIVO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Ação civil pública que tem como
objetivo obrigar o INSS a computar, como período de carência, o tempo em que os segurados
estão no gozo de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).
2. É possível considerar o período em que o segurado esteve no gozo de benefício por
incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde
que intercalados com períodos contributivos. 3. Se o período em que o segurado esteve no
gozo de benefício por incapacidade é excepcionalmente considerado como tempo ficto de
contribuição, não se justifica interpretar a norma de maneira distinta para fins de carência,
desde que intercalado com atividade laborativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp 1271928/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
16/10/2014, DJe 03/11/2014) (Destaco)

 No caso em análise, tendo em vista o cumprimento da exigência pela segurada, conforme se
vê no documento de fl. 111, entendo que os períodos em que ela esteve em gozo de benefício
por incapacidade devem ser computados para fins de carência”.

2. Em suas razões recursais, o INSS alega que o período em gozo de auxílio-doença não deve
ser computado para efeito de carência. Nesse sentido, requer a reforma total do
pronunciamento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

3. Contrarrazões da parte autora (Evento nº 23) pugnando pela manutenção da sentença.
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4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço
o recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. A aposentadoria por idade do trabalhador urbano está prevista no art. 48 e ss., da
Lei nº 8.213/91, exigindo-se do segurado o cumprimento de carência e a idade de 65 anos
para o homem e 60 para a mulher. Segundo o inciso II do art. 25, essa carência é de 180
contribuições mensais, aplicando-se, contudo, para o segurado filiado à Previdência
anteriormente a 1991, os prazos menores previstos no art. 142 do mesmo diploma. São,
portanto, exigidos para a concessão desse benefício, o cumprimento da carência e do requisito
etário.

6. À época do requerimento, a autora preenchia o requisito etário. Exerceu atividade urbana
em momento anterior ao advento da Lei nº 8.213/91, consoante se infere das informações
constantes do CNIS (Evento nº 01, OUT). A autora preencheu o requisito etário no ano de
2017, sendo, para tanto, exigível a carência de 180 contribuições mensais.

7. Para a resolução do caso concreto, destaco que é pacífico o entendimento de que a
contagem dos períodos em gozo de auxílio-doença intercalados com períodos contributivos
deve ser considerada, inclusive para fins de carência, conforme já decidiu o STJ (REsp nº
1.414.439) e de acordo com a Súmula nº 73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou
de aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho só pode ser
computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre
períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”. A renda
mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, e, por isso,
admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício previdenciário envolve
recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por conseguinte, ser
computado para fins de carência, e não apenas como tempo de contribuição (art. 55, II, Lei nº
8.213/91). 

8. Esse também é o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização - TNU
(Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013), in
litteris:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE
CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À
TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E
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PARCIAL PROVIMENTO. (...) - Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do
tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de
contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991”. Nesse caso, pode-se
calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei”
(STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009). A jurisprudência
atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto do
Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º
200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008). Situação em que
a TNU evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por
incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º
200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF
n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, DOU 27 abr. 2012). -
Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência
Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período
de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já
preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não
há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a
realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão
recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como
período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se
ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do
auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da
incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da
contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais períodos
intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte recorrente, não se
ajustando com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há, portanto, necessidade de
verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para fins de aplicação da tese
uniformizada. (...)” (TNU, Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira,
DOU 10/05/2013)

9. Na hipótese, é inequívoco que os períodos de auxílio-doença foram intercalados por
períodos de recolhimento de contribuições para a Previdência Social, considerando os
períodos de contribuição entre 01.06.2000 e 09.02.2018 (Evento nº 12, OUT16, p. 09).
Portanto, devem ser computados como carência até a DER. Assim, nada a ser alterado na
sentença.

10. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso inominado interposto pelo
INSS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus
próprios fundamentos, ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995. Custas ex lege. Condeno o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS no pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Juros e correção monetária calculados de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se as
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partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000744073v4 e do código CRC c20efb99. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:18 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008642-16.2018.4.02.5051/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: REGINA CELIA MENEGUCI COELHO (AUTOR)
ADVOGADO: KENIA PACIFICO DE ARRUDA (OAB ES013351)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso inominado interposto pelo INSS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.
Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS no
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação. Juros e correção monetária calculados de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem
para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875568v2 e do código CRC c969ea22. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007441-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARNILA BRAGA DOS SANTOS DA FONSECA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODOS EM
GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADOS COM CONTRIBUIÇÕES.
CÔMPUTO COMO CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 73 E 75 DA TNU.
ENTENDIMENTO DA CORTE REGIONAL FEDERAL DA 2ª
REGIÃO. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA,
NÃO OBSTANTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ÔNUS DO EMPREGADOR. RECURSO DO RÉU
CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS, MAS CORRIGIDA EX OFFICIO NO QUE TANGE AO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Cuido de Recurso Inominado (Evento nº 28) interpostos pelo INSS contra sentença (Evento
nº 20) que julgou procedente o pedido para condenar o réu a conceder à parte autora o
benefício de aposentadoria por idade, desde a DER. A sentença foi lavrada nos seguintes
termos, confrontados os trechos em destaque, in litteris:

“Pretende a parte autora o benefício de Aposentadoria por Idade desde o requerimento
administrativo.

Digno de nota que, quanto ao vínculo junto a UNIRIO, embora não tenham sido pagas as
contribuições pelo período do contrato 22/06/2012 a 20/02/2013, na página 46 da CTPS da
autora tem esclarecimento quanto à determinação da Justiça do Trabalho e o INSS não
computou nenhum tempo de contribuição para este período. Contudo, sabemos que a
obrigação pelo pagamento das contribuições é do empregador, motivo pelo qual, o período
está apto a ser levado efeito como tempo de contribuição e carência.

Outro ponto interessante é que no período de 14/02/2013 a 06/03/2018, o INSS apenas
computou 56 meses como tempo de carência, uma vez que a autora por dois momentos
distintos gozou de benefício por incapacidade, errando o INSS, também, neste ponto.

Não merece amparo a alegação do réu.

Com efeito, sabe-se que o tempo em que o segurado esteve em gozo de benefício
previdenciário auxílio-doença, quando intercalado com tempo de contribuição (ou atividade,
no caso dos segurados especiais), deve ser computado para fins de carência.
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A condição para que seja computado tal período é que a fruição do benefício por
incapacidade precisa ser intercalada com períodos de atividade, o que é o caso dos autos.

O art. 29, § 5º deve ser interpretado sistematicamente com o inciso II do art. 55 da Lei
8.213/91. E esse dispositivo somente aceita computar como tempo de contribuição o tempo
intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez.

Nesse sentido é a Súmula n° 73 da Turma Nacional de Uniformização: “O tempo de gozo de
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente do trabalho só
poderá ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando
intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a
previdência social”.

Sendo assim, nota-se que entre as datas de cessação dos benefícios houve o exercício de
atividade posterior. Assim, os benefícios por incapacidade percebidos pelo autor foram
intercalados entre períodos de atividade devendo, nesse caso, serem considerados como
tempo de carência.

Concluindo, somando-se o período de 22/06/2012 a 20/02/2013 + o tempo em benefício em
05/07/2013 a 21/01/2014 e 17/12/2016 a 05/02/2017, a autora tem os 180 meses de carência
necessários a concessão ao tempo do requerimento administrativo.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e extingo o processo com
resolução de mérito (art. 487, I, Novo CPC), para condenar o INSS a conceder à parte autora
o benefício de Aposentadoria por Idade, desde a DER (...)”

2. Em suas razões recursais, o INSS alega que o período em gozo de auxílio-doença não deve
ser computado para fins de carência, e que tampouco o vínculo com a UNIRIO serve a esta
finalidade, ante a inexistência de contribuições neste período. Nesse sentido, requer a reforma
total do pronunciamento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

3. Contrarrazões da parte autora (Evento nº 32) requerendo a manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos
recursos. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Pois bem. A aposentadoria por idade do trabalhador urbano está prevista no art. 48 e ss., da
Lei nº 8.213/91, exigindo-se do segurado o cumprimento de carência e a idade de 65 anos
para o homem e 60 para a mulher. Segundo o inciso II do art. 25, essa carência é de 180
contribuições mensais, aplicando-se, contudo, para o segurado filiado à Previdência
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anteriormente a 1991, os prazos menores previstos no art. 142 do mesmo diploma. São,
portanto, exigidos para a concessão desse benefício, o cumprimento da carência e do requisito
etário.

6. À época do requerimento, a autora preenchia o requisito etário. Exerceu atividade urbana
em momento anterior ao advento da Lei nº 8.213/91, consoante se infere das informações
constantes do CNIS (Evento nº 01, OUT). A autora preencheu o requisito etário no ano de
2014, sendo, para tanto, exigível a carência de 180 contribuições mensais.

7. Para a resolução do caso concreto, destaco que é pacífico o entendimento de que a
contagem dos períodos em gozo de auxílio-doença intercalados com períodos contributivos
deve ser considerada, inclusive para fins de carência, conforme já decidiu o STJ (REsp
1.414.439) e de acordo com a Súmula nº 73 da TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou
de aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho só pode ser
computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre
períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”. A renda
mensal do auxílio-doença é legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, e, por isso,
admissível, por ficção, pressupor que o gozo do benefício previdenciário envolve
recolhimento de contribuições para a previdência social, podendo, por conseguinte, ser
computado para fins de carência, e não apenas como tempo de contribuição (art. 55, II, Lei nº
8.213/91). 

8. Esse também é o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização - TNU
(Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira, DOU 10/05/2013), in
litteris:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO.
APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA
TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE
CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À
TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO. (...) - Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do
tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de
contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991”. Nesse caso, pode-se
calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei”
(STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ6 abr. 2009). A jurisprudência
atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto do
Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º
200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008). Situação em que
a TNU evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por
incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º
200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF
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n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, DOU 27 abr. 2012). -
Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência
Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período
de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já
preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não
há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a
realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão
recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-
contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como
período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se
ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do
auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da
incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da
contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais períodos
intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte recorrente, não se
ajustando com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há, portanto, necessidade de
verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para fins de aplicação da tese
uniformizada. (...)” (TNU, Processo 0047837-63.2008.4.03.6301, Rel. Juiz Janilson Siqueira,
DOU 10/05/2013)

9. Na hipótese, é inequívoco que os períodos de auxílio-doença foram intercalados por
períodos de recolhimento de contribuições para a Previdência Social, considerando os
períodos de contribuição entre 14.02.2013 e 08.03.2018 (Evento nº 10, CONT2, p. 17).
Portanto, devem ser computados como carência até a DER. Assim, quanto a este ponto, nada
a ser alterado na sentença.

10. Quanto ao período de labor perante a UNIRIO (22.06.2012 a 20.02.2013), considero que
não há como prejudicar a autora pela falta do recolhimento das contribuições previdenciárias
por parte da empresa, visto que tal ônus recai sobre esta, e não sobre o empregado. A autora
comprovou o citado vínculo juntando a CTPS ao Evento nº 01, CTPS7, p. 04, na qual há a
anotação da relação de emprego, em ordem cronológica, com data de admissão em
22.06.2012 e data de saída em 20.02.2013. A propósito, o TRF da 2ª Região já exarou o
seguinte entendimento sobre a questão, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - APELAÇÃO - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO
DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE DADOS NO CNIS –
IRRELEVÂNCIA – IRREGULARIDADES DECORRENTES DE CONDUTA OMISSIVA
DO EMPREGADOR NÃO EXTENSÍVEL AO OBREIRO ART.30, INCISO I, ALÍNEA A
DA LEI 8.212/91 - CTPS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA LEI 11.960/09 - APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE
PROVIDAS - I- De acordo com os preceitos que disciplinam a matéria, para a concessão do
benefício de auxílio doença, é necessário a comprovação da qualidade de segurado da
Previdência Social, o preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições
mensais, se for o caso, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade
laborativa (artigos 15, 24/26, 59 e 62 da Lei 8.213/91). II- A aposentadoria por invalidez será
devida, observada a carência, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for
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considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe
garante subsistência, podendo ser considerado, inclusive, para efeito dessa análise, a idade, o
grau de instrução, a qualificação profissional e o quadro social do segurado, devendo o
benefício ser pago, contudo, somente enquanto permanecer a condição de incapacidade
laboral (artigos 15, 24/26 e 42 da Lei 8.213/91). III- No presente caso, foi concedido auxílio-
doença ao autor em 02/01/2000 a 25/07/2000 e convertido administrativamente em
aposentadoria por invalidez em 26/07/2000, cessada em 30/11/2007 (fl. 63) por, segundo alega
a apelante, ausência de filiação previdenciária a ensejar a ausência de qualidade de segurado
do RGPS no momento da concessão do benefício. IV- Se a empresa para qual o autor
laborava está irregular perante o INSS, este deve cobrá-la o que entender de direito,
porquanto a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições não é do obreiro, mas do
empregador, na forma do art. 30, inciso I, alínea 'a' da Lei nº 8.212/91. V- Nos documentos
apresentados pelo autor a CTPS está em consonância com o Registro de Empregado, sendo
que a presunção de veracidade dos dados da CTPS é iuris tantum, consoante a Súmula 225
do STF, razão pela qual, preenchidos os demais requisitos ao percebimento do benefício deve
o segurado ser contemplado, ao menos que se prove a não prestação do labor por ele
alegado, o que não se vislumbra nestes autos. VI- Juros e correção monetária a serem
calculados conforme dispõe o art. 1º-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/09. VII- Apelação e remessa necessária parcialmente próvidas. (TRF-2 - AC:
00013894220164029999/RJ, Relator: Des. Federal Abel Gomes, Data de Julgamento:
28.04.2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

11. Ressalto, por fim, o teor da Súmula 75 da TNU: “A Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a
fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo
de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste
no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”.

12. Com relação ao critério de correção monetária utilizado no momento da condenação, o
STF, na sessão de julgamento de 20.09.2017, julgou o RE 870.947/SE, decidindo, que
“a TR se revela inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”. Ainda, em 03.10.2019, no RE 870.947, foi reafirmado pelo Plenário do STF, que o
IPCA-e é o índice a ser aplicado na atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios), a contar de junho de 2009 em diante, expurgando-se a TR da correção dessas
dívidas. A decisão do STF, ainda afastou a tese do INSS de que o IPCA-e e o INPC só
deveriam ser adotados a contar de 2017 (data do julgamento de mérito do RE). Portanto, o
STF rejeitou o pedido de modulação dos efeitos realizado nos autos do RE 870.947, o que
tem repercussão geral. Dessa forma, a declaração de inconstitucionalidade é ex tunc, devendo
ser afastada por completo a aplicação da Taxa Referencial (TR).

13. Em que pese constar no voto do Relator Min. Luiz Fux, na proposta de tese, a indicação
do IPCA-E como índice a ser adotado, quando da prolação do acórdão, tal parte foi suprimida,
de modo que tão somente foi afastada a incidência da TR. Desse modo, considerando,
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inclusive o fundamento central de todos os Votos proferidos pelos Ministros da casa, qual
seja, a manutenção da paridade entre o índice utilizado pelo ente administrativo no momento
em que realiza sua cobrança com o utilizado no momento em que realiza pagamentos aos seus
administrados, é de se aplicar o disposto no artigo 41-A da Lei n. 8213/91, que trata
especificamente da questão, e que assim estabelece: "O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de
acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE". 

14. Essa lógica levou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos
repetitivos, a firmar a Tese 905 no âmbito do RE 1.492.221/PR, com a seguinte redação: "As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91". Não se pode sequer
pretender o manejo do IPCA-E em razão da casuística do julgamento do RE 870.947/SE, uma
vez que o caso que embasou o referido julgado versava sobre benefício assistencial (LOAS),
com previsão em lei própria, diversa da Lei de Benefícios. 

15. Dessa forma, a sentença deve ser reformada unicamente no que tange ao critério de
correção monetária, para determinar a adoção do INPC, índice aplicável para o reajuste de
benefícios previdenciários e já adotado pelo Manual de Orientação de Procedimentos sobre os
Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Ressalto que a matéria relativa à correção monetária
é de ordem pública, de modo que sua alteração de ofício pelo tribunal não
configura reformatio in pejus (REsp 1.673.368, STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, julgamento em 15.08.2017, DJE 22.08.2017).  

16. Por todo o exposto, VOTO por CONHECER do recurso inominado interposto pelo
INSS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus
próprios fundamentos, ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995. Custas ex lege. Condeno o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS no pagamento de honorários
advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Juros e correção monetária calculados de acordo com o Manual de Orientação de
Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se as
partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado certificado pela
Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e
execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000747061v5 e do código CRC aef6d177. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007441-54.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARNILA BRAGA DOS SANTOS DA FONSECA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCELO NUNES DA SILVEIRA (OAB ES017552)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso inominado interposto pelo INSS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, ex vi, artigo 46, da Lei nº 9.099/1995.
Custas ex lege. Condeno o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS no
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação. Juros e correção monetária calculados de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após, não havendo interposição de recurso, com o trânsito em julgado
certificado pela Secretaria das Turmas Recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem
para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do art. 1.008 do CPC.
Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875570v2 e do código CRC 0ff426de. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:50 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002402-39.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SAMARA RAMOS RIBEIRO (AUTOR)

RECORRIDO: SARAH RAMOS RIBEIRO (AUTOR)
RECORRIDO: MICHEL DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

RECORRIDO: TIAGO RAMOS VIEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: PRISCILA RAMOS DA SILVA (AUTOR)
RECORRIDO: MATHEUS RAMOS (AUTOR)

RECORRIDO: POLIANE DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. MULTA.
VALOR EXCESSIVO.  RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente o pedido de concessão do benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez à parte autora, Maria do Carmo Ramos, CPF nº 031.902.447-
40, desde a data da DER, em 20/11/2018.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que as condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
devendo ser reformada a sentença; (ii) que como não houve resistência da Autarquia que
justifique a fixação da multa, deve ser reformada a sentença para sua exclusão ou a
diminuição do valor estipulado; (iii) que a Lei previdenciária nº 8.213/91 estabelece em seu
art. 41-A, § 5º o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento de obrigação de
pagar e a Lei nº 10.259/01, 60 (sessenta) dias conforme seu art. 17. Diante disso, o prazo
fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida a fixação e a aplicação
de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 37), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.
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VOTO

5. Pois bem, quanto aos critérios de correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do RE 870947-SE, em sede de repercussão geral, 
entendeu pela inconstitucionalidade do 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei
nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública. Nesse sentido, o Supremo esclareceu que o índice aplicável nas demandas
previdenciárias (por conta de previsão expressa da Lei nº 8.213/91) será o INPC.

6. Com efeito, assevero que o Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 905, fixou a seguinte
tese:

"1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. 
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. 
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária. 
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. 
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 264



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 255/267

5002402-39.2019.4.02.5002 500000735161 .V5 JES51429© JES7056

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. 
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. 
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices. 
4. Preservação da coisa julgada. 
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto."

7. Deste modo, verifico que a sentença deverá ser reformada no que se refere ao índice de
correção monetária, aplicando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema nº
810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 905), acolhidos nas rotinas do Manual
de Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal.

8. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem reais)
por dia em caso de comprovação de desobediência futura.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
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enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

9. Com efeito, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.º 11.665/08, prevê
que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a
data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão. Nesse
sentido, verifico que a sentença ao determinar que seja implantado o benefício no prazo de 30
(trinta) dias está correta.

10. Por estes fundamentos, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, modificando os critérios de  cálculo da correção
monetária para o INPC, com aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos
sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal, e reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos
reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão
de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege.
Sem condenação em honorários, conforme enunciado nº 56 das Turmas Recursais do Espírito
Santo. Publique-se. Intimem-se as partes. Após a certificação do trânsito em julgado,
remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da sentença/acórdão, com
observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000735161v5 e do código CRC 6e3be927. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002402-39.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PRISCILA RAMOS DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)

RECORRIDO: MATHEUS RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)
RECORRIDO: POLIANE DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)

RECORRIDO: SAMARA RAMOS RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)

RECORRIDO: SARAH RAMOS RIBEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)
RECORRIDO: MICHEL DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)

RECORRIDO: TIAGO RAMOS VIEIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MATEUS DE PAULA MARINHO (OAB ES010884)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, modificando os
critérios de cálculo da correção monetária para o INPC, com aplicação do Manual de
Orientação de Procedimentos sobre os Cálculos do Conselho da Justiça Federal, e reduzindo
de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.
Custas ex lege. Sem condenação em honorários, conforme enunciado nº 56 das Turmas
Recursais do Espírito Santo. Publique-se. Intimem-se as partes. Após a certificação do
trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem para liquidação e execução da
sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, do CPC. Cumpra-se, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875412v2 e do código CRC b61df597.
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002541-88.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIA NALLI ABILIO TOMAZINI (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 
FIXAÇÃO DA DCB. TEMA 164 DA TNU. MULTA. VALOR EXCESSIVO. PRAZO
PARA PAGAMENTO. TUTELA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a concessão do benefício
previdenciário de auxílio-doença à parte autora, com DIB em 08/05/2019, devendo ser
mantido até a constatação da plena capacidade por perícia realizada independentemente de
requerimento do segurado, ou conclusão do procedimento de reabilitação.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que a referida decisão judicial
não considerou inconstitucional a obrigação do segurado de requerer a prorrogação do
auxílio-doença antes do término dos 120 dias, mas somente determinou que nos
procedimentos de concessão de auxílio-doença, uma vez apresentado pelo segurado pedido de
prorrogação, o INSS mantenha o pagamento do benefício até o julgamento administrativo do
pedido após a realização de novo exame pericial; (ii) que, como não houve resistência da
Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para sua exclusão
ou a diminuição do valor estipulado; (ii) que a Lei previdenciária nº 8.213/91 estabelece em
seu art. 41-A, § 5º o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento de obrigação de
pagar e a Lei nº 10.259/01, 60 (sessenta) dias conforme seu art. 17. Diante disso, o prazo
fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida a fixação e a aplicação
de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 40), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO
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5. Com efeito, como o perito foi categórico em afirmar em seu parecer que a parte autora
padecia de uma incapacidade total e temporária (evento n. 16, quesito 7), merecem prosperar
as alegações da Autarquia, fazendo-se necessário fixar a DCB (Tema 164 da TNU), verbis:

Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-
doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das
condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de
Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses: a) os benefícios de auxílio-
doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício
(DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de
revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que
regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para
avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício; b) os benefícios concedidos,
reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP nº 767/2017,
convertida na Lei n.º 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo
desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;
c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com
garantia de pagamento até a realização da perícia médica".

6. Assim, a fixação de um prazo para a cessação do benefício não se afigura inconstitucional,
pois o segurado tem o direito de solicitar a prorrogação do benefício perante o INSS, caso
ainda se encontre incapacitado. Para que não haja prejuízo à autora, que pode solicitar a
mencionada prorrogação nos 15 (quinze) dias que antecedem a data marcada para a cessação
do benefício, e, qualquer que seja a data agendada para a realização da perícia, será mantido o
pagamento, esta Turma tem entendido por estabelecer a cessação do benefício em 45 dias
após a intimação do presente julgado.

7. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$500,00), razão pela qual a reduzo para R$100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura. Nesse sentido, trago à
colação, julgado da Corte Regional Federal da 5ª Região, in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
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diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

8. Com efeito, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.º 11.665/08, prevê
que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua
concessão. Nesse sentido, verifico que a sentença ao determinar que seja implantado o
benefício no prazo de 30 (trinta) dias está correta.

9. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, fixando a DCB em 45 (quarenta e cinco) dias corridos após
a intimação do presente julgado e reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$
100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual
atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem
condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com a observância do artigo
1008, CPC. Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000747753v6 e do código CRC b94c4bb5. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002541-88.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CLAUDIA NALLI ABILIO TOMAZINI (AUTOR)
ADVOGADO: ULE ESTEFANIO PIN (OAB ES029543)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, fixando a DCB em
45 (quarenta e cinco) dias corridos após a intimação do presente julgado e reduzindo de R$
500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.
Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com a
observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875418v2 e do código CRC 741e4262. 
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Signatário (a): FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES 
Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:40 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 265

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 264/267

5006780-38.2019.4.02.5002 500000735241 .V4 JES51429© JES7056

RECURSO CÍVEL Nº 5006780-38.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELBA MACHADO DA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. MULTA. VALOR EXCESSIVO. PRAZO PARA PAGAMENTO.
TUTELA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS, ora recorrente, em razão da sentença
de 1º grau ter julgado procedente os pedidos condenando o INSS a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez à parte autora, desde  03/12/2019.

2. Em síntese, o recorrente alega em suas razões recursais: (i) que, como não houve
resistência da Autarquia que justifique a fixação da multa, pugna a reforma da sentença para
sua exclusão ou a diminuição do valor estipulado; (ii) que a Lei previdenciária nº 8.213/91
estabelece em seu art. 41-A, § 5º o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento de
obrigação de pagar e a Lei nº 10.259/01, 60 (sessenta) dias conforme seu art. 17. Diante disso,
o prazo fixado em sentença de apenas 30 dias é indevido, o que torna indevida a fixação e a
aplicação de multa por descumprimento desse prazo não previsto em lei.

3. Contrarrazões da parte autora (evento n. 34), pugnando pela manutenção da sentença.

4. É o breve Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,  conheço o
recurso. Ausentes questões processuais preliminares, passo à análise do mérito, com o voto.

VOTO

5. Com relação a multa imposta, como se tratou de uma ordem condicionante e, no caso
concreto, já houve o cumprimento dentro de um prazo aceitável, a mesma se tornou inócua,
sem repercussão imediata. Por outro lado, entendo que seria desmedida a aplicação da
penalidade no valor fixado (R$ 500,00), razão pela qual a reduzo para R$ 100,00 (cem
reais) por dia em caso de comprovação de desobediência futura.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INSS.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código de Processo Civil,
as astreintes decorrem diretamente do poder de império do julgador, que, desrespeitado,
enseja sanção, por meio de multa diária, do ato violador, constituindo eficaz
instrumento processual de coerção indireta para que a efetividade do processo não fique
ao sabor da Administração. 2. In casu, ainda que o equívoco na RMI do benefício tenha
ocorrido em razão do erro humano, bem como seja aceita a boa fé da autarquia
previdenciária ao concordar com os valores encontrados pela Contadoria do Juízo, não
há como afastar a conclusão de que efetivamente houve descumprimento, ainda que
parcial, da determinação judicial, o que autoriza, de per si, a manutenção da multa. 3.
No que se refere ao valor, sua manutenção no patamar originário R$ 100,00 (cem reais)
diários revela-se desproporcional e irrazoável, desbordando, em princípio do binômio
suficiência-compatibilidade que deve ser observado no caso desta espécie. Desse modo,
a fim de evitar exageros que terminem por ofender o interesse público ao proporcionar o
enriquecimento imotivado da parte contrária, determina-se a diminuição da multa
diária para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 3. Agravo de instrumento
parcialmente provido.

(TRF-5 - AG: 08007555320164050000 SE, Relator: Desembargador Federal Edílson
Nobre, Data de Julgamento: 31/03/2016, 4ª Turma)

6. Com efeito, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei n.º 11.665/08, prevê
que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a
data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão. Nesse
sentido, verifico que a sentença ao determinar que seja implantado o benefício no prazo de 30
(trinta) dias está correta.

7. Ante o exposto, VOTO por CONHECER do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00
(cem reais) o valor da multa diária fixada na sentença, em razão de eventual atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Custas ex lege. Sem condenação em
verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se.
Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem,
para liquidação e execução da sentença/acórdão, com observância do artigo 1008, CPC.
Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Juiz Federal, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000735241v4 e do código CRC ca08512d. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006780-38.2019.4.02.5002/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ELBA MACHADO DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: RODRIGO CARDOSO SORAES BASTOS (OAB ES010324)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
do recurso do INSS e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo de R$
500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) o valor da multa diária fixada na
sentença, em razão de eventual atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela.
Custas ex lege. Sem condenação em verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 55 da
Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se
os autos ao Juízo de origem, para liquidação e execução da sentença/acórdão, com
observância do artigo 1008, CPC. Cumpra-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO DE ASSIS BASILIO DE MORAES, Relator do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000875428v2 e do código CRC 9f95e589. 
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Data e Hora: 11/11/2020, às 18:51:49 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
2ª Turma Recursal - 1º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 11/11/2020
Pauta: 266

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprimi… 1/404

5018301-46.2020.4.02.5001 500000844803 .V43 JES10515© JES10515

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5018301-46.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

APELADO: POLÍCIA FEDERAL/ES (AUTORID. POL.)

APELADO: MATHEUS GUIMARAES SANTANNA (AUTOR FATO)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MPF contra a sentença que rejeitou a
denúncia formalizada em face de Matheus Guimarães Santanna.

Em suas razões recursais (Evento 40), alega, em síntese,  que (i) em 07/08/2020,
o denunciado, consciente e voluntariamente, desacatou o funcionário público Felipe
Rodrigues Breia Costa, no exercício de sua função, na Agência da Caixa Econômica Federal
(CEF) de Domingos Martins/ES, o que incide sua conduta no art. 331, do Código Penal (CP),
(ii) Felipe Rodrigues Breia Costa, vítima direta do delito de desacato, é bancário na Agência
da CEF de Domingos Martins/ES, (iii) o Termo Circunstanciado (TC) relata que o
denunciado compareceu, por volta das 12h00min, na empresa pública federal (Agência de
Domingos Martins/ES), para fazer um saque em poupança, quando apresentou como
identificação uma CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) antiga, mencionando
que,  como o banco não aceita esse documento de identificação para saque em poupança,
informou ao cliente acerca da impossibilidade da medida, tendo o denunciado dito que “ele
não queria trabalhar e estava com preguiça”, (iv) diante disso, o servidor do
banco afirmou que o autor do fato procurou outro funcionário explicando-lhe que havia
perdido há tempo sua carteira de identidade,  (v) asseverou a vítima direta que o comprovante
de saque chegou a ser impresso, porém, por ocasião da coleta de assinatura do denunciado,
em três ocasiões, sua assinatura não conferiu com a registrada em sua CTPS, quando lhe
informou que não seria possível a realização do saque, (vi) consta que o
denunciado reclamou, exaltando-se, e disse-lhe: “aqui dentro você é macho, mas quero ver se
lá fora você é capaz de me encarar”, (vii) no BU, o servidor disse que, após informar ao
denunciado acerca da impossibilidade do saque, diante do fato de sua assinatura não ter
conferido com a registrada em sua CTPS, levou a situação à gerência do banco, momento em
que o denunciado o ameaçou (“vou te pegar lá fora”), (viii) o servidor afirmou
que,  posteriormente, quando foi dar ciência à gerência de que acionaria a Polícia Militar, o
denunciado novamente o ameaçou ("você não é homem para me encontrar lá fora e eu vou te
pegar”), fato presenciado pela testemunha Erlânio Antônio Kill, (ix) o servidor público da
CEF destacou também que o autor do fato soube que a Polícia Militar havia sido chamada,
tentou evadir-se da agência, tendo sido impedido pelo vigilante, quando o denunciado o
ameaçou novamente ("você não sabe quem eu sou e o que faço”, “cagão da porra”), fato
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presenciado pelas testemunhas Erlânio Antônio Kill e Luciene Gomes Klipel Bungenstab,
(ix) a testemunha disse, ao final, que viu o denunciado em uma discussão com o vigilante,
uma vez que a vítima, previamente, havia pedido para que não deixasse o denunciado sair do
local, além de destacar que o vigilante chegou a segurar o autor do fato pelo pulso, momento
em que ele o insultou ("você sabe quem eu sou? Porque aquele cara lá de dentro é um
merda”), (x) a testemunha Luciene Gomes Klipel Bungenstab,no TC, descreveu que é
funcionária da Prefeitura de Domingos Martins/ES e que, no dia do fato, estava auxiliando a
CEF, para agilizar o atendimento em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19),
asseverando que viu quando um cliente, rapaz jovem, tentou sair da agência, e o vigilante não
o deixou sair, e diz que “o rapaz ficou muito nervoso e empurrava a porta e o vigilante não
o deixava sair, tendo segurado no braço do rapaz porque ele tentava empurrar a porta”,
(xi) a testemunha destaca que o vigilante apenas disse ao denunciado que o funcionário
 pediu-lhe que não deixasse sair da agência, para aguardar a chegada da Polícia, e que
denunicado disse que Felipe era “um bosta”, (xii) quanto a esses fatos, o denunciado
ressaltou, no TC, que mora  em Vitória/ES e que foi até a agência bancária de Domingos
Martins/ES, local de sua conta bancária, para sacar o auxílio-emergencial, porém o servidor
disse-lhe sobre a impossibilidade de sacar o benefício apenas com a CTPS, (xiii)
o denunciado afirma que não conseguiu efetivar o saque, foi impedido de sair da agência pelo
vigilante, para que aguardasse a Polícia, e ouviu várias pessoas dizerem que o servidor é
muito mal educado e que atende mal aos clientes, (xiv) diferentemente do exposto na
sentença, as provas produzidas no TC comprovam a prática do delito de desacato (art. 331, do
CP), (xv) não há dúvidas de que  o denunciado ameaçou e afrontou o funcionário público da
CEF, atentando contra o prestígio da função pública, (xvi) ao chamar o servidor, que estava
em exercício na empresa pública federal, de “cagão da porra” e/ou “merda” e/ou “um bosta”,
o denunciado desrespeitou a Administração Pública e desprezou, injuriou e ofendeu o
funcionário público, que escutou essas expressões humilhantes e vexatórias em seu ambiente
de trabalho, (xvii) o dolo do denunciado restou comprovado, pois ele sabia da qualidade de
funcionário público da vítima e, consciente e voluntariamente, proferiu expressões
ameaçadoras e ofensivas, com inequívoca função de desprestigiar e humilhar o funcionário
público, (xviii)  apesar de o denunciado ter dito que não tinha pensado em fazer mal à vítima,
tal situação não desnatura a prática do delito de desacato, já que presente o dolo de
menosprezar o cargo ou afunção pública exercida pelo funcionário da CEF, bem como o
propósito de intimidar (seriedade da ameaça) a vítima, que tinha plenas condições para o
regular entendimento do mal enunciado, (xix) a vítima salientou, no decorrer de seu
depoimento, que foi ameaçada, o que, consequentemente, comprometeu sua tranquilidade e
sua paz interior (restrição da liberdade psíquica), (xx) o autor do fato tenta justificar suas
atitudes e diz que a vítima o tratou mal, bem como que tinha o intuito claro de prejudicá-lo,
(xxi)  diferentemente do crime de desacato, esses fatos acima descritos não foram
comprovados nos autos, ademais, são situações que, acaso existentes, deveriam,
imediatamente, ter sido comunicadas ao superior hierárquico do técnico bancário e jamais
poderiam servir de pretexto para desrespeitar e ofender a Administração Pública, e (xxii)
eventual emoção sentida pelo denunciado no momento do fato, não elide a sua culpabilidade,
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“até mesmo porque tais delitos são motivados, via de regra, por uma alteração psicológica
do agente, ainda que momentânea” (STJ, Quinta Turma, RHC 2017.00.40198-7, DJ
11/10/2017).

Contrarrazões (Evento 47).

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o art. 82 da Lei 9.099/1995 dispõe que, "da
decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser
julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição,
reunidos na sede do Juizado". 

Consta, nos autos, que o servidor da CEF Felipe Rodrigues Breia Costa, em
7/8/2020, dirigiu-se até a Superintendência Regional de Polícia Federal no Espírito Santo
noticiando que Matheus Guimarães Santana cometeu supostamente o crime de desacato
contra ele no interior da Agência de Domingos Martins/ES, momento em que formalizou o
Termo Circunstanciado (TC). 

Os fatos narrados, em síntese, demonstram que o denunciado compareceu à
Agência da CEF para sacar o auxílio-emergencial quando foi impedido pelo servidor (vítima)
em razão de ter, no primeiro momento, apresentado apenas a CTPS para o saque e de, no
segundo momento, a assinatura posta no documento bancário estar em descompasso com a
assinatura da CTPS. Daí sobrevieram as discussões e ofensas, tudo na presença das
testemunhas arroladas e ouvidas pela autoridade policial. 

Consta, também, que o MPF ofereceu a possibilidade de transação penal (art. 76
da Lei 9.099/1995), conforme documento de Evento 7, porém o denunciado não aceitou a
proposta (Evento 16), o que levou o Parquet a solicitar o recebimento da peça de Evento 7
como denúncia e o regular prosseguimento da ação penal (Evento 19).

A sentença, todavia, rejeitou a denúncia com fulcro no art. 395, II, do CPP,
conforme fundamentos a seguir transcritos:

(...) Trata-se de denúncia (evento 7) oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em
desfavor de MATHEUS GUIMARÃES SANTANA, ao qual foi imputada a conduta criminosa
prevista no art. 331 do Código Penal.

Segundo a acusação, no dia 07/08/2020 MATHEUS desacatou o funcionário público da
CEF Felipe Rodrigues Breia Costa, no exercício de sua função, na Agência da Caixa
Econômica Federal (CEF) de Domingos Martins/ES, por ter falado ao ofendido as seguintes
frases: "aqui dentro você é macho, mas quero ver se lá fora você é capaz de me encarar";
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"você não sabe quem eu sou e o que faço, cagão da porra". Acrescenta, ainda, que, segundo
testemunhas, o denunciado disse ao vigilante da CEF que Felipe era "um bosta" ou
"um merda".

  Resposta do réu apresentada no evento 34, na qual requereu a rejeição da denúncia.

Relatado o essencial, passo a decidir.

Impõe-se a rejeição da denúncia.

Na situação descrita, o acusado ofendeu, oralmente, o funcionário público da CEF Felipe
Rodrigues Breia Costa ao não lhe ser permitida a realização de saque na agência de
Domingos Martins. Felipe inicialmente não admitiu a identificação do sacador por meio de
CTPS, e, posteriormente, apontou supostas incongruências nas assinaturas do acusado.

Segundo relatos, MATHEUS disse ao ofendido que "aqui dentro você é macho, mas quero ver
se lá fora você é capaz de me encarar" e que Felipe é "um merda" e "um bosta".

 Entendo, porém, não haver sido praticado o delito de desacato. Isso porque as ofensas
proferidas por MATHEUS ocorreram num momento de furor provocado pela impossibilidade
momentânea de realização de saque. É possível presumir, ainda, que Felipe adotou
procedimento de atendimento irregular, já que MATHEUS realizou o saque mediante
apresentação de CTPS após solicitar assistência de outro atendente (Willen) e do gerente da
agência. Por óbvio, a decepção e desapontamento provocados não legitimam a retorsão hostil
e ofensiva, mas manifestações moralmente ofensivas e/ou socialmente repulsivas não possuem,
necessariamente, relevância penal. Neste sentido, não há desacato "se houve discussão
motivada pela exaltação mútua de ânimos" (STJ, REsp 13.946), "na mera utilização de
vocábulo grosseiro" (STJ, HC 7.515), "na reação indignada do cidadão em repartição pública
onde esbarra com intolerância de servidor com quem discute" (STJ ROHC 9.615) ou "na mera
irritação ou a falta de educação" (STJ, Inq 292).

Com efeito, embora MATHEUS haja sido rude e incivil, não me parece que as ofensas
alcançaram a integridade funcional do ofendido a ponto de caracterizar crime de desacato.

PELO EXPOSTO, rejeito a denúncia com fulcro no art. 395, II, do CPP. (...)

O CP disciplina o crime de desacato no art. 331 dispondo que comete o delito
aquele que "desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela". 

Sabe-se que desacatar significa menosprezar a função pública exercida por
determinada pessoa, ou seja,  ofender o funcionário/servidor público com a finalidade de
humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa, sendo o bem jurídico
protegido o respeito da função pública, tanto é verdade que a vítima primária desse delito é o
Estado (o servidor ofendido é apenas o sujeito passivo secundário). 
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Registre-se que, embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), promulgada pelo Decreto n. 678/1992,
que dispõe como um dos direitos ali consagrados a liberdade de expressão, e que, não
obstante o fato de a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) venha decidindo
que a criminalização do desacato contraria o art. 13 do referido Pacto, o STJ firmou o
entendimento recente de que desacatar funcionário público no exercício da função ou em
razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do CP (STJ,  3ª Seção, HC
379.269/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017).

De fato, a figura penal do desacato não prejudica a liberdade de expressão, pois
não impede o cidadão de se manifestar, desde que o faça com civilidade. A responsabilização
penal por desacato, portanto, existe para inibir excessos e constitui uma salvaguarda para os
agentes públicos, expostos a todo tipo de ofensa no exercício de suas funções.

Vale registrar também que o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal
negou provimento a ação que pedia a inconstitucionalidade do crime de desacato. A tese
aprovada é a seguinte: "foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do artigo 331 do
Código Penal, que tipifica o crime de desacato" (ADPF 496).

Ocorre que, por estarem mais expostos ao escrutínio público, os agentes
públicos devem ter maior tolerância à insatisfação do particular, também devem relevar
eventuais excessos na indignação ou discordância, salvo se houver evidente menosprezo à
função pública como o rasgamento de mandado judicial entregue pelo oficial de justiça,
dentre outras hipóteses. Ou seja, a liberdade de expressão não pode amparar comportamentos
delituosos que tenham, na manifestação do pensamento, um de seus meios de exteriorização.

Ressalta-se que, ainda que agentes públicos estejam sujeitos a um grau de crítica
mais acentuado, casos extremos autorizam a tutela penal, resguardando-se o interesse público
subjacente à função estatal exercida pelos servidores estatais.

No caso, o suposto crime de desacato foi praticado na presença do funcionário
público e a ofensa teve relação, mesmo que indiretamente, com o exercício da função, porém
não teve o condão de perturbar ou obstruir a execução das funções do funcionário
público. 

Segundo o STJ, no julgamento do REsp 13946/PR (citado na sentença), o crime
de desacato exige dolo, intenção de ultrajar ou desprestigiar, não se configurando o tipo
se houve discussão motivada pela exaltação mútua de ânimos, o que se configurou no
caso ora em exame. No entendimento da Corte Superior, quando do julgamento do HC
7515/RS (também citado na sentença), o crime de desacato significa menosprezo ao
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funcionário público e reclama, por isso, elemento subjetivo, voltado para a desconsideração,
não se confundindo apenas com o vocábulo grosseiro (este, em si mesmo, é restrito à falta
de educação ou de nível cultural). 

Para o Supremo Tribunal Federal: "No crime de desacato, o elemento subjetivo
do tipo é a vontade livre e consciente de agir com a finalidade de desprestigiar a função
pública do ofendido" (HC 83233, Segunda Turma, julgado em 04/11/2003).

Não há como negar que o denunciado ofendeu o servidor público da CEF,
porém a conduta não se aproxima ao crime de desacato.

Isso porque, conforme já exposto, em razão das circunstâncias em que foram
proferidos os xingamentos contra o funcionário da CEF, não se vislumbrou, na conduta do
réu, o animus de ofender ou de menosprezar o poder estatal, elemento imprescindível para a
caracterização do delito. Houve, em verdade, desabafo num momento de raiva e
nervosismo. Ora, tipificar tal fato como desacato significaria tutelar o excesso de
sensibilidade do funcionário que lida com o público. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer a apelação interposta pelo MPF e, no mérito, negar-lhe
provimento. Sem custas e condenação em honorários advocatícios.

 
RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES

Juíza Relatora
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5020790-56.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado
pelo INSS, apontando, como autoridade coatora, o Juiz Federal da   3ª VF de Cachoeiro de
Itapemirim/ES, e, como ato ilegal, a decisão judicial, proferida na ação de n. 5004215-
04.2019.4.02.5002, que consolidou o valor da execução da multa diária arbitrada na sentença
em R$6.000,00, em razão de atraso no cumprimento da tutela provisória de urgência.
Requereu, ao final, liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão proferida na
ação principal e de expedição de RPV para o pagamento da astreinte.

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) a decisão ora impugnada
analisou o tempo despendido pelo INSS para cumprir a sentença condenatória e, concluindo
pelo atraso de 12 dias, cominou multa de R$6.000,00, (ii) a ilegalidade e arbitrariedade
consiste em contar os prazos em dias corridos e não dias úteis, como determina a legislação
processual, (iii) de fato, tratando-se o ato jurisdicional impugnado de decisão interlocutória,
proferida na fase executiva, hipótese que não comporta qualquer recurso no rito dos Juizados
Especiais Federais, mister se faz a impetração do mandado de segurança para evitar essa
lesão dos cofres públicos, (iv) considerando que a Lei nº 10.259/2001 prevê, em seu art. 5º, a
possibilidade de recurso apenas de sentença definitiva ou das decisões cautelares deferidas no
curso do processo, o que não é o caso, resta apenas o remédio constitucional do mandado de
segurança em face de eventual decisão ilegal proferida após o trânsito em julgado do feito,
(v) não houve recurso da sentença porque, no mérito, a autarquia entendeu correta a decisão
do juízo (no mérito), sendo que, na ocasião, não havia interesse recursal em questionar a pena
de multa, tendo em vista que nem sequer havia transcorrido o prazo para cumprimento da
antecipação dos efeitos da tutela pela APSDJ, (vi) se não havia atraso, não havia multa a ser
impugnada, podendo o  INSS questionar a fixação da multa cominatória em grau recursal
apenas quando apresentasse recurso de questões afetas ao mérito (requisitos para a concessão
de benefício previdenciário) ou questões preliminares que efetivamente existem (coisa
julgada, incompetência absoluta, litispendência etc.), (vii) ao contrário do entendimento do
magistrado, o INSS apresentou justa causa para o cumprimento extemporâneo da obrigação,
tendo em vista a situação pública e notória de falta de estrutura do INSS, especialmente no
âmbito da APSADJ, (viii) o presente mandamus volta-se para reverter a decisão que impôs a
multa pelo o “atraso” para o cumprimento da tutela provisória de urgência, (ix) a decisão do
Evento 58 considerou que o setor do INSS responsável pelo cumprimento de decisões
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judiciais (CEAB-DJ) confirmou intimação em 27/04/2020 e, nessa forma de contagem, o
prazo de 30 dias teria findado em 27/05/2020 e, como o cumprimento ocorreu em
09/06/2020, 12 (doze) seriam os dias de atraso, (x)  a premissa utilizada para contagem dos
prazos está errada, vez que considerou dias corridos, ignorando tratar-se de prazo processual
e, portanto, sujeito a contagem em dias úteis, (xi) é de se notar que o próprio E-PROC
realizada a contagem automática dos prazos, inclusive no caso de intimação direta do CEAB-
DJ, considerando sempre dias úteis, nunca dias corridos, (xii) a despeito de a intimação ter
sido confirmada 27/04/2020, o prazo somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente,
após a suspensão dos prazos, em 06/05/2020, (xiii) o prazo final, por sua vez, encerrou-se em
24/06/2020, e não em 27/05/2020, como de forma arbitrária, contrariando a legislação e
ignorando o próprio sistema do Poder Judiciário, concluiu a autoridade coatora, (xiv) se o
próprio sistema E-PROC fixou o prazo em dias úteis, não seja plausível alterar as regras do
jogo durante o curso do processo, sob pena de evidente violação à boa-fé processual, (xv) em
se tratando de prazo processual, a sua contagem ocorre em dias úteis, (xvi) o prazo não deve
ser contado em dias corridos, por ser processual, ainda que a intimação tenha sido direcionada
diretamente para o CEAB-DJ (Central de Análise de Benefícios de Demandas Judiciais), pois
o referido setor foi criado com o intuito de evitar a intimação por intermédio da Procuradoria
Federal, com o claro objeto de conferir economia e celeridade processuais, importantes
princípios que orientam os processos perante os Juizados Especiais, (xvii) as Turmas
Recursais Federais do Espírito Santo aprovaram em 10/07/2020 o Enunciado 66, no seguinte
sentido: "O prazo para cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
deve ser contado em dia útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis,
observando-se a sistemática de intimação do sistema processual utilizado", (xviii) tendo em
vista o caráter processual da multa, bem como das consequências advindas do eventual não
cumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado, deve a multa diária ser contada em
dias úteis, (xix) computando o prazo de cumprimento conforme a legislação e indicado no
sistema e-Proc, o início foi em 06/05/2020 e o fim em 24/06/2020, (xx) o cumprimento da
decisão judicial, por sua vez, foi informado em 09/06/2020, conforme Evento 39, logo, não
houve atraso, devendo ser excluída a multa fixada quando resta caracterizado o fumus boni
juris e o periculum in mora, e (xxi) o periculum in mora está evidenciado pelo iminente
pagamento do crédito executado, uma vez que será expedida RPV com o valor da multa. 

Decisão de Evento 3 deferindo a liminar para determinar a suspensão
dos efeitos da decisão impetrada, proferida na ação principal de n. 5004215-
04.2019.4.02.5002 até o julgamento deste mandado de segurança.

Informações prestadas pela autoridade coatora de Evento 5. 

VOTO
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Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional
no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros termos, as
excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial
devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica,
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação ao impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA.
EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO
CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de
ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente
ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de
25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014,
RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de
origem manteve a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo
ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo
extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a
assunção de dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta
ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em
mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
46.144 - MG (2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o
Enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança
contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência do
STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do mandamus para se
defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não
comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem
demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 

Compulsando os autos principais (5004215-04.2019.4.02.5002), nota-se que a
sentença determinou o restabelecimento da aposentadoria por invalidez (NB  5207600997)
com efeitos desde 30/4/2018, com o deferimento do pedido de antecipação de tutela para a
implantação do benefício em 30 dias, sob pena de multa diária de R$500,00. 
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AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EQUIPE DE ATENDIMENTO DE
DEMANDAS JUDICIAIS DE VITÓRIA foi intimada em 6/5/2020 para cumprir a medida
liminar, o que se concretizou em 9/6/2020 (Evento 39 da ação principal), conforme
informações extraídas do sistema E-proc. 

A decisão de Evento 56, ora impetarada, todavia, considerou a ocorrência de 12
dias de atraso e consolidou, a título de multa diária, o montante de R$6.000,00, conforme
fundamentos a seguir transcritos:

(...)

Inicialmente, esclareço que o prazo para o cumprimento de medida de urgência trata-se de
prazo material, não submetido, portanto, à contagem própria aos prazos processuais.
Ademais, de acordo com o disposto no artigo 214, II, do CPC, o período de férias forenses,
feriados1 e recesso não suspende o prazo para cumprimento da tutela de urgência.

Por sua vez, conforme preconiza o §4º do art. 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia
em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a
decisão que a tiver cominado.”

No caso dos autos, restou expresso na sentença proferida que o prazo concedido ao INSS
deveria ser contado em dias corridos. 

A respeito da alegação apresentada pelo INSS no sentido de que a obrigação foi cumprida
dentro do prazo indicado pelo sistema processual e-Proc, esclareço que o referido sistema
possui contagem automática dos prazos em dias úteis, não havendo opção de contagem em
dias contínuos.

Independentemente de tal limitação, a data final apresentada pelo e-Proc não transmuda a
natureza da obrigação que foi imposta ao Réu. Aliás, não me parece razoável, atualmente,
qualquer alegação que sugestione surpresa por parte do INSS quanto a forma de contagem do
prazo para cumprimento das medidas de urgência, haja vista que o mencionado entendimento
vem sendo adotado por este Juízo há tempos.

Inclusive, esta é apenas mais uma das inúmeras situações semelhantes já decididas por este
Juízo, motivo pelo qual forçoso concluir que a Autarquia  participou de casos suficientes
para ao menos se presumir o seu conhecimento acerca do referido entendimento.

Conclui-se, pois, que o valor final das astreintes deve ser calculado considerando-se dias
contínuos, e não úteis.  

Pois bem. De acordo com o evento 35, a EADJ do INSS foi intimada para cumprimento da
obrigação de fazer em 27/04/2020. Sendo assim, a data final do referido prazo foi o dia
27/05/2020. Todavia, a obrigação somente foi cumprida no dia 09/06/2020 (evento 39).
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Como pode se observar, a Autarquia não interpôs recurso em face da sentença que arbitrou a
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), deixando de se utilizar, oportunamente, do
mecanismo apropriado para a apresentação de questionamentos sobre o teor do decisum,
inclusive sobre o valor e legalidade das astreintes. Também não apresentou justa causa para o
cumprimento extemporâneo da obrigação.

Diante do que dispõem o §1º, do art. 536, e o art. 537, caput, do CPC, extrai-se que a
imposição de multa diária independe da recalcitrância do devedor, podendo ser fixada desde
logo pelo Juízo, inclusive de ofício.

Tratando-se de situação em que se discute o direito a benefício previdenciário, verba de
caráter alimentar, faz-se necessária a imposição de meios de coerção que garantam a
utilidade e eficácia do provimento jurisdicional, sob pena de causar ao paciente grave dano de
difícil ou incerta reparação, legitimando-se, pois, o montante arbitrado.

Saliento que a referida multa não se confunde com aquela prevista no artigo 77 do CPC,
aplicável às hipóteses de prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Cumpre mencionar,
também, que a obrigação decorrente da tutela provisória de urgência não se submete aos
prazos previstos no §5º do art. 41-A da Lei nº 8.213/91 e no art. 17 da Lei nº 10.259/01, uma
vez que estes dizem respeito, respectivamente, ao primeiro pagamento administrativo do
benefício e ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, diferenciando-se, pois, da
obrigação de fazer imposta ao Réu.

Com relação ao requerimento de destacamento dos honorários advocatícios contratuais, além
de não vir acompanhado do contrato respectivo, observa-se que foi apresentado em momento
posterior ao requisitório minutado.

Ressalta-se que é prescindível a juntada do cálculo do montante devido para a apresentação
do requerimento de destacamento dos honorários contratuais, já que este poderia ser
formulado, inclusive, na própria petição inicial, o que não é o caso dos autos.

Ademais, a apresentação de requerimento fora do prazo atrasa o processo judicial e impede o
seu regular trâmite. O retrabalho gerado pela necessidade de se refazer as minutas não se
coaduna com a celeridade e eficiência.
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Por fim, ressalto que este Juízo segue precisamente os ditames da Resolução 458/2017 do CJF,
bastando que o causídico apresente o requerimento no momento oportuno para que haja o
destaque.

Dessa forma, diante da demora considerável para o cumprimento da tutela provisória de
urgência, é devido, a título de multa, a importância a de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
correspondente a 12 dias de atraso.

Indefiro, contudo, o destacamento dos honorários advocatícios contratuais.

(...)

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, a parte impetrante não se insurgiu quanto ao valor arbitrado a
título de multa diária, pugnando tão-somente pela sua exclusão, porém, como já exposto,
mostra-se oportuna a aplicação da penalidade na sentença, independentemente de
requerimento da parte interessada. 

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. (...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento
de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática
de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC),
também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal,
tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de
penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença,
dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a
mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina
a contagem em dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do
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Conselho da Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em
dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido. (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

Segundo o Enunciado 66 destas Turmas Recursais/ES, "o prazo para
cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia
útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de
intimação do sistema processual utilizado" (Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020).

Assim, considerando que a Agência do INSS foi intimada, em 6/5/2020, da
sentença e da ordem antecipatória, ela teria, portanto, até o dia 17/6/2020 (30 dias úteis) para
cumprir a tutela antecipada, não havendo que se falar em descumprimento da obrigação e de
incidência de multa diária, pois o benefício foi implantado no período em questão, ou seja,
em 9/6/2020 (Evento 39 da ação principal).

Assim, assiste razão à parte impetrante, devendo ser concedida a segurança
pleiteada. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar a contagem do prazo
para cumprimento da medida liminar deferida na sentença proferida na ação de n.  5004215-
04.2019.4.02.5002 em 30 dias úteis, sendo inconsistente a cobrança de multa diária
determinada na mesma decisão, ante o cumprimento da tutela provisória de urgência dentro
do prazo em questão. Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de
custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do
STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000813522v17 e do código CRC 8179f85b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:38 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5020790-56.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder a
segurança pleiteada para determinar a contagem do prazo para cumprimento da medida
liminar deferida na sentença proferida na ação de n. 5004215-04.2019.4.02.5002 em 30 dias
úteis, sendo inconsistente a cobrança de multa diária determinada na mesma decisão, ante o
cumprimento da tutela provisória de urgência dentro do prazo em questão.
Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem
condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25
da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888487v2 e do código CRC a97fc186. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:38 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5022475-98.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado
pelo INSS, apontando, como autoridade coatora, o Juiz Federal da   1ª VF de São Mateus, e,
como ato ilegal, a decisão judicial, proferida na ação de n.  0105926-94.2013.4.02.5052,
que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a manutenção do benefício
administrativo e o pagamento dos atrasados do benefício judicial até a véspera da DIB do
benefício administrativo.

Alega, em síntese, que (i) no processo principal, a 2ª Turma Recursal da Seção
Judiciária do Espírito Santo deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor para
condenar o INSS a conceder o benefício APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, com DIB em 23/02/2010, (ii) appós o trânsito em julgado, intimada para
cumprimento, a APSDJ verificou que o autor já estava em gozo da APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NB 42/184.511.278-1, com DIB em 25/06/2018 e RMI de
R$4.373,09, ou seja, no curso da demanda, antes do trânsito em julgado, o autor apresentou
novo requerimento administrativo, que lhe foi deferido, (iii) a APSDJ, cumprindo fielmente a
decisão judicial, cessou o benefício administrativo e concedeu o judicial, com DIB em
23/02/2010 e RMI de R$943,73, muito inferior à RMI do benefício administrativo, (iv)
o juízo proferiu nova decisão, na fase de cumprimento de sentença, determinando a
manutenção do benefício administrativo e o pagamento dos atrasados do benefício judicial até
a véspera da DIB do benefício administrativo, (v) a autarquia opôs dois embargos de
declaração, ambos rejeitados, destacando a jurisprudência do STJ e a ordem proferida pelo
referido tribunal no TEMA 1018, ordenando a suspensão da tramitação de todos os processos
em todo território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem acerca da tese
controvertida, (vi) a decisão judicial que determinou o prosseguimento da execução, portanto,
é flagrantemente ilegal, (vii) a ordem de suspensão, inclusive, deveria ter sido cumprida ex
officio pelo juízo, independentemente de requerimento das partes, e (viii) diante da flagrante
ilegalidade, do risco de prejuízo de elevada monta ao erário, consistente no pagamento de
atrasados referentes ao interregno de 23/02/2010 a 24/06/2018, bem como da irrecorribilidade
de decisão atacada, deve ser deferida a liminar e, no mérito, concedida a segurança.
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Requereu, ao final, liminarmente a suspensão da tramitação da execução no
processo originário (0105926-94.2013.4.02.5052), na forma do TEMA 1.018 dos recursos
repetitivos do STJ, até decisão final no presente mandamus.

Decisão de Evento deferindo a liminar para "determinar a suspensão da
execução iniciada na ação n. 0105926-94.2013.4.02.5052, nos termos da decisão proferida
pelo STJ no julgamento do Tema 1.018 ((REsp 1.767.789 e REsp 1.803.154)".

Sem informações da autoridade coatora. 

Dispensado o parecer do MPF.

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional
no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros termos, as
excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial
devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica,
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação ao impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA.
EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO
CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de
ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente
ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de
25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014,
RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de
origem manteve a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo
ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo
extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a
assunção de dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta
ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em
mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
46.144 - MG (2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 3



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 17/404

5022475-98.2020.4.02.5001 500000854466 .V7 JES10515© JES10515

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o
Enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança
contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência do
STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do mandamus para se
defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não
comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem
demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 

A decisão de Evento 4 deferiu a liminar pleiteada para suspender o curso da
execução iniciada na ação n. 0105926-94.2013.4.02.5052, nos termos da decisão proferida
pelo STJ no julgamento do Tema 1.018, sob os seguintes fundamentos:

(...)  No caso, o autor interpôs recurso inominado em face da sentença proferida na ação
n. 0105926-94.2013.4.02.5052 que julgou improcedente o pedido de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de serviço rural até
21/2/1983 e tempo especial de 20/6/1983 a 23/2/2010. A 2ª TR/ES deu provimento ao RI para
reconhecer o referido tempo especial, condenando a autarquia a conceder aposentadoria por
tempo de contribuição com proventos integrais desde a DER (primeiro requerimento) em
23/2/2010 (Evento 83 da ação principal), com trânsito em julgado em 20/3/2019. 

Após a implantação do benefício, todavia, o autor apresentou petição naquela demanda
afirmando que, durante a tramitação da ação previdenciária, o INSS concedeu-lhe
aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/184.511.278-1), que seria mais vantajosa,
renunciando, assim, o benefício concedido judicialmente (Evento 108 da ação principal).

A decisão impetrada (Evento 111 da ação principal) deferiu o pedido da parte autora e
determinou que o INSS, ora impetrante, restabelecesse, em 20 dias, o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição concedido administrativamente em favor da parte
autora (benefício mais vantajoso), em detrimento do benefício concedido
judicialmente, determinando o pagamento das parcelas de aposentadoria por tempo de
contribuição devido no período da data do requerimento administrativo (de acordo com a
sentença) até a data da concessão do benefício administrativo, conforme fundamentos a seguir
transcritos:

(...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ RIVALDO RODRIGUES
QUARESMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando
a condenação do réu à concessão de benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição,
com pagamento das parcelas vencidas. 

O Acórdão (fls. 180/187) deu parcial provimento ao recurso da parte autora concedendo
aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, a partir de 23.02.2010. 

Intimado, o INSS apresentou os cálculos dos valores devidos nos autos (fls. 216/219). 
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Às fl. 220 a parte autora informou que, durante a tramitação do processo, obteve
administrativamente aposentadoria por tempo de contribuição (nº 42/184.511.278-1, RMI
4.472,79) e, após os cálculos apresentados pelo INSS, verificou que a aposentadoria
concedida judicialmente (nº 189.194.044-6, RMI 1.575,39) era substancialmente inferior ao
benefício concedido administrativamente. Optando, portanto, pelo recebimento do benefício
administrativo. 

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1613193/SC e do REsp 1170430/RS, assim
decidiu: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA À APOSENTADORIA, OBTIDA NA
VIA JUDICIAL, PARA OBTENÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO, MAIS VANTAJOSO,
CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE, NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS.
PRECEDENTES DO STJ. 1. Reconhecido o direito de opção pelo benefício concedido
administrativamente, no curso da ação judicial, mais vantajoso, e a desnecessidade de
devolução dos valores recebidos na via judicial, afigura-se legítimo o direito de execução dos
valores compreendidos entre a data de entrada do pedido de aposentadoria por tempo de
contribuição, cujo direito foi reconhecido judicialmente, e a data em que se inicia o segundo
benefício, de aposentadoria por invalidez, mais vantajoso, concedido na via administrativa.
Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido (REsp 1613193/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016).

Pelas razões expostas e considerando o princípio da cooperação, entendo que a parte autora
não detinha todas as informações necessárias para escolha do benefício. 

Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 220/221 e determino que o INSS restabeleça, no
prazo de 20 dias, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido
administrativamente em favor da parte autora, benefício este mais vantajoso. 

No mesmo prazo, deverá o INSS apresentar nova planilha de cálculo das parcelas de
aposentadoria por tempo de contribuição devida no período da data do requerimento
administrativo, conforme a sentença proferida, até a data da concessão do benefício
administrativo (25.06.2018). 

Apresentados os cálculos, cadastrem-se os requisitórios na forma do art. 17 da Lei nº.
10.259/2001 e intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias, podendo a parte
autora, no prazo assinado, apresentar impugnação ou indicar eventual valor a ser deduzido,
nos termos da Resolução 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. 

Transcorrido in albis o prazo, venham os autos conclusos para envio dos requisitórios ao TRF
2ª Região. (...)

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 21/06/2019, os Recursos Especiais n.º
1.767.789/PR e n.º 1.803.154/RS como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1018, no qual se discute a “possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o
segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria
concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente
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pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa
definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei
8.213/1991”.

A questão submetida a julgamento trata da possibilidade de, em fase de cumprimento de
sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de
aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida
administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação
administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º,
da Lei 8.213/1991.

O STJ, ao apreciar o Tema 1.018, ordenou a  suspensão da tramitação de todos os processos
em todo território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem acerca da tese
controvertida: 

"Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de
Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a
data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a
mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais
vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991".

Com fundamento no inc. III do art. 927 do CPC, a Corte Superior determinou que todos os
processos que versam sobre a matéria permaneçam sobrestados até o julgamento final da
controvérsia, ressaltando-se que a decisão deverá ser seguida por todos os órgãos do Poder
Judiciário.

A situação discutida na ação principal se amolda à discussão travada no Tema 1.018/STJ.

O art. 300 do CPC conserva os mesmos requisitos clássicos do antigo diploma processual
para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito
invocado e o risco ao resultado útil do processo. 

Assim, no caso, deve ser deferido o pedido de suspensão da execução iniciada na ação de n.
0105926-94.2013.4.02.5052, até ulterior decisão do STJ  no julgamento do Tema 1.018
(REsp 1.767.789 e REsp 1.803.154).

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da execução iniciada na
ação n. 0105926-94.2013.4.02.5052, nos termos da decisão proferida pelo STJ no julgamento
do Tema 1.018 ((REsp 1.767.789 e REsp 1.803.154). (...)

Como se observa, a decisão supracitada já analisou bem as alegações da parte
impetrante e os elementos dos autos, chegando à conclusão de que deveria ser suspensa a
execução iniciada na ação n. 0105926-94.2013.4.02.5052, ante a decisão proferida pelo STJ
no julgamento do Tema 1.018. Mostra-se, portanto, desnecessário reiterar os fundamentos da
decisão, cujos fundamentos serão tomados como razões de decidir para manter tal suspensão.
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Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar a suspensão da
execução iniciada na ação n. 0105926-94.2013.4.02.5052, nos termos da decisão proferida
pelo STJ no julgamento do Tema 1.018 (REsp 1.767.789 e
REsp 1.803.154). Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento 4. Isenção de
custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF; Súmula 105 do
STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000854466v7 e do código CRC 7af6f723. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:39 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5022475-98.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SÃO MATEUS

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder a
segurança pleiteada para determinar a suspensão da execução iniciada na ação n. 0105926-
94.2013.4.02.5052, nos termos da decisão proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.018
(REsp 1.767.789 e REsp 1.803.154). Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento
4. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF;
Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888489v2 e do código CRC 3749c8d5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:39 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5019225-57.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado
por DAVI PASCOAL MIRANDA (advogado que patrocinou a autora LIA VOLPINI FRAGA
nos autos da ação principal de n. 0034362-22.2017.4.02.5050), apontando, como autoridade
coatora, o Juiz Federal do 2º Juizado Especial de Vitória, e, como ato ilegal, a decisão
judicial, proferida no Evento 75 daquela demanda, que indeferiu a expedição de novo alvará
judicial. Requereu, ao final, a suspensão imediata da decisão impetrada para que se mantenha
em depósito judicial  o valores dos honorários advocatícios e, em definitivo, a transferência
integral dos valores para a sua conta bancária mantida no Banco do Brasil S/A.

O impetrante alega, na inicial, em síntese, que (i) iniciada a execução, o juízo
coator expediu alvará (Evento 66), no valor de R$ 100,68 (cem reais e sessenta e oito
centavos), a fim de que levantasse a referida quantia representativa dos honorários de
sucumbência, porém, que não foi possível promover o tempestivo saque do valor indicado,
tendo em vista a expiração do prazo do alvará, fato que motivou o pleito de expedição de
novo alvará (Evento 71), (ii) na decisão de Evento 75, o juízo coator indeferiu a expedição de
novo alvará e, ato contínuo, decretou a perda da verba honorária em favor do Banco do Brasil
S/A, parte outrora sucumbente no ação de origem, (iii) o ato coator muito se assemelha a um
modelo sui generis de confisco, revelando-se por todo inconstitucional, uma vez que viola a
coisa julgada, na medida em que, por via oblíqua, desconstitui parcela da decisão da Turma
Recursal acobertada pelo manto da coisa julgada material, ferindo o disposto no art. 505,
caput, do Código de Processo Civil, (iv) a decisão que decretou o perdimento dos honorários
advocatícios negou eficácia à decisão da 2ª Turma Recursal, sem o menor apego ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, (v) com efeito, o ato coator - integralmente
desprovido de base legal - subtrai verba honorária do advogado, ferindo de maneira capital o
§14º do art. 85 do Código de Processo Civil, (vi) inexistiu qualquer advertência no referido
alvará quanto ao perdimento dos honorários, caso não observado o prazo descrito no referido
documento, (vii) a expiração de validade do alvará  não significa a perda do direito aos
valores depositados que por aquele documento seriam sacados, mas (a expiração) apenas
exterioriza a impossibilidade de utilização daquele documento específico (agora vencido)
para o ato pretendido (saque), (viii) o advogado não pode ser surpreendido com a cassação de
direito assegurado pela lei e pela coisa julgada, muito menos quando tal supressão
patrimonial advém de ato judicial de ofício, em franca violação à inércia da jurisdição, (ix)
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causa espanto que o juízo coator tenha determinado a transferência do valor dos honorários à
parte sucumbente (Banco do Brasil S/A), sem a necessidade da expedição de alvará,
(x) enquanto a ele se impôs o ônus de comparecimento pessoal à agência do banco
depositário, a parte sucumbente é premiada com o depósito dos valores na conta indicada,
sem a necessidade de deslocamento, empenho de recursos, horas na fila à espera de
atendimento, entre outros, (xi) além do retorno de valores, cuja restituição em momento
algum foi postulada pelo litisconsorte passivo, esta os receberá diretamente na conta bancária
indicada, sendo poupada do esforço outrora imposto a ele, (xii)  se desarrazoada é a
reexpedição do alvará, cujo modelo, texto e forma já estão prontos, sendo suficiente, portanto,
a alteração da data e outros dados, o que dizer dos custos para deslocamento pessoal do
advogado à agência bancária, submissão a intermináveis minutos ou horas de espera, e (xiii)
de ser concedida a segurança para cassar o ato coator, restituindo-se os honorários que lhe são
devidos.

Decisão de Evento 3 deferindo a liminar pleiteada para determinar a suspensão
dos efeitos da decisão impetrada, proferida na ação principal de n. 0034362-
22.2017.4.02.5050, até o julgamento deste mandado de segurança.

Sem informações da autoridade coatora. 

Sem manifestação do MPF em razão de dispensa de sua intimação nos autos.

VOTO

Os pressupostos de cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional
no âmbito dos Juizados Especiais Federais podem ser sintetizados na existência de uma
decisão manifestamente contrária ao direito que viola direito líquido e certo da parte,
causando-lhe dano irreparável ou de muito difícil reparação. Em outros termos, as
excepcionais hipóteses que autorizam o manejo do mandado de segurança contra ato judicial
devem, necessariamente, configurar pronunciamentos jurisdicionais de natureza teratológica,
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de
difícil reparação ao impetrante.

Esse é o entendimento do STJ:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
JUDICIAL. DMAE. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ASSUNÇÃO DA DÍVIDA.
EXONERAÇÃO DO DEVEDOR PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO
CABIMENTO DO MANDAMUS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO PROVIDO. 1. A utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de
ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente
ilegal ou teratológico. Precedentes: RMS 48.060/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe
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de 15/9/2015, RMS 38.833/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de
25/9/2012, RMS 43.797/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
22/10/2013, RMS 45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/8/2014,
RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal de
origem manteve a decisão proferida pelo juízo da execução, que extinguiu o feito executivo
ajuizado contra o devedor originário, reconhecendo que o termo de confissão e acordo
extrajudicial realizado por terceiro interessado, para pagamento do débito equivaleria a
assunção de dívida, prevista no art. 299 do Código Civil/2002, revelando-se ausente manifesta
ilegalidade ou teratologia, sendo, incabível a utilização do writ. 3. Recurso ordinário em
mandado de segurança não provido. (STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº
46.144 - MG (2014/0194856-2), DJ 7/6/2016)

Como se observa, muito embora o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e o
Enunciado n. 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança
contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência do
STJ admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do mandamus para se
defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 

É, portanto, inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não
comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem
demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 

A 2ª Turma Recursal/ES julgou improcedente o recurso inominado interposto
pelo Banco do Brasil em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando
os réus a adotarem as medidas necessárias para desobstruir os meios de acesso da autora aos
aditamentos dos semestres 02/2016 e seguintes, bem como pactuar os aditivos necessários. O
acórdão condenou a instituição bancária recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa (Evento 44 da ação principal). 

Com o trânsito em julgado do acórdão, passou à execução do título judicial,
com a intimação do Banco do Brasil S/A para que efetuasse o depósito da verba honorária.
Em 13/9/2019, a instituição bancária comprovou o depósito judicial de R$100,68, conforme
comprovante de Evento 63, o que levou à expedição de alvará em favor do patrono da parte
autora, em 25/10/2019, com validade de 60 dias (Evento 66), sendo o causídico intimado em
11/11/2019 (Evento 67).

Ocorre que, em 2/12/2019, foi determinada a baixa e remessa dos autos ao
arquivo (Evento 70), o que motivou o advogado da autora a requerer o desarquivamento do
feito e a a reexpedição de alvará para levantamento dos honorários, haja vista a expiração do
prazo da validade do alvará expedido em 25/10/2019.
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A decisão impetrada de Evento 75, todavia, decretou o perdimento do valor dos
honorários advocatícios em favor do BB, autorizando a instituição financeira a apropriar-se
do montante em 20 dias, conforme o art. 188 da Consolidação das Normas da Corregedoria-
Regional da Justiça Federal da 2ª Região:

(...)

A condenação imposta ao Banco do Brasil, quanto aos honorários de sucumbência, restou
cumprida com a apresentação da guia do evento 63 - OUT84, sendo expedido o devido alvará
de levantamento, juntado aos autos em 30/10/2019.

Após a baixa dos autos, o beneficiário do alvará requer a reexpedição do documento, tendo em
vista que não procedeu ao levantamento no seu prazo de validade de 60 dias.

Indefiro o pedido de expedição de novo alvará. Isso porque não foi apresentado nenhum
motivo para justificar o não levantamento do alvará, no prazo do mesmo. 

O Poder Judiciário não pode estar à mercê das partes para expedir e reexpedir atos
cartorários de acordo com o interesse subjetivo, sem uma justa causa. Por isso existem os
prazos de validade. 

Assim, decreto o perdimento do valor correspondente em favor do Banco do Brasil,
depositante do valor. Transcorrido o prazo de 20 (vinte) dias da intimação do Autor, intime-se
o Banco do Brasil para proceder à apropriação do montante, que ora AUTORIZO, conforme
dispõe o art. 188, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal
da 2ª Região. O Banco do Brasil deverá comprovar nos autos o cumprimento da medida,
no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Comprovada a apropriação, dê-se baixa e arquivem-se os autos, respeitadas as cautelas
legais.

(...)

Assim dispõe o art. 188 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Regional
da Justiça Federal da 2ª Região citado na decisão supracitada:

Art. 188. O pagamento de valores devidos a entes públicos prescinde da expedição de alvará e
será feito:

 I - por conversão em renda, observado o disposto na Resolução CJF nº 110/2010; II - por
autorização judicial de apropriação do depósito, no caso de valores destinados à Caixa
Econômica Federal ou outro banco depositário; ou III - por transferência da quantia
correspondente da conta de depósito judicial para conta bancária de titularidade do ente
público, mediante determinação do Juízo publicada nos autos. Parágrafo único. A autorização
judicial de apropriação de depósito ou transferência entre contas dispensa a expedição de
alvará de levantamento ou ofício de conversão em renda, bastando a indicação do valor e do
número da conta judicial originária, que poderão constar da própria decisão. 
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Como se observa, o aludido dispositivo apenas indica a desnecessidade de
expedição de alvará nos casos enumerados. A apropriação do valor somente ocorre quando o
banco depositário é também credor. 

A respeito do perdimento do valor depositado em favor do BB, não há previsão
legal nesse sentido, devendo o JEF expedir novo alvará em favor do advogado da parte
autora, ora impetrante. 

Voto por conceder a segurança pleiteada para determinar  que o JEF expeça
novo alvará para que o advogado da parte autora (autos n. 0034362-22.2017.4.02.5050) possa
levantar a quantia depositada a título de honorários advocatícios ou proceda à transferência
do respectivo valor diretamente ao patrono da autora por meio de sua conta bancária mantida
no BB e indicada na inicial (Agência 1400-1, conta 100668-1) . Consequentemente, ratifico a
medida liminar de Evento 3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios
(Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000818001v14 e do código CRC 87b565b5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:37 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5019225-57.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
IMPETRANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA
ADVOGADO: DAVI PASCOAL MIRANDA (OAB ES013518)

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 2º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conceder a
segurança pleiteada para determinar que o JEF expeça novo alvará para que o advogado da
parte autora (autos n. 0034362-22.2017.4.02.5050) possa levantar a quantia depositada a
título de honorários advocatícios ou proceda à transferência do respectivo valor diretamente
ao patrono da autora por meio de sua conta bancária mantida no BB e indicada na inicial
(Agência 1400-1, conta 100668-1) . Consequentemente, ratifico a medida liminar de Evento
3. Isenção de custas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF;
Súmula 105 do STJ; e art. 25 da Lei 12.016/2009), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888485v2 e do código CRC 06372207. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:38 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5016626-48.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora impetrante, com pedido de medida liminar contra
decisão do Juiz Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo, 3ª Vara Federal de Cachoeiro
de Itapemirim, ora impetrado, que nos autos do processo nº 5000536-
30.2018.4.02.5002 (autos principais) deferiu o pedido de destacamento dos honorários
contratuais, com limitação. Alega o impetrante que atuou como patrono nos autos do Processo
nº 5000536-30.2018.4.02.5002 e que, em observância ao previsto em Contrato de Honorários
firmado com o cliente (EVENTO 102), postulou o destacamento dos honorários advocatícios
contratuais, notadamente aos atrasados, vejamos:

Inobstante, considerando que a previsão contratual, disciplina o pagamento de 30% (trinta
por cento), incidentes sobre os valores atrasados, pugna pelo destacamento dos honorários
advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) da importância que receber,
exclusivamente, a título de atrasados, em benefício da pessoa jurídica, Antônio José Pereira de
Souza Advogados Associados, CNPJ n.o 18.472.843/0001-56.

Determinando este h. Juízo, o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, e
havendo juntada aos autos dos valores referentes aos cálculos das parcelas vencidas, deverá
ser ofertada vista a parte Autora e aos procuradores subscritos, para fins de conferência dos
cálculos.

Aduz que conforme contrato de prestação de serviços foi convencionado entre as partes o
pagamento de verba honorária no montante de 30% incidentes sobre as parcelas vencidas e
mais 30% sobre as 12 parcelas vincendas. Afirma que houve equívoco na decisão do
magistrado que indeferiu o destacamento dos honorários sob os fundamentos de que “o
advogado no exercício do seu ministério privado presta serviço público e exerce função
social (art. 2º, § 1º, da Lei 8.906/94), tendo o dever ético de não se locupletar, por qualquer
forma, à custa do cliente (artigo 34, XX, do Estatuto da Advocacia)” e que, com amparo
Jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários contratuais não
poderiam superar 30% do proveito econômico do litígio.  Informa não haver abuso ou lesão a
seu cliente, visto que através da ação foi concedido o benefício de pensão por morte, logo, a
parte que hoje conta com 46 anos de idade terá um proveito econômico de aproximadamente
R$ 217.494,00, em média, a título de futuras prestações, motivo pelo qual a verba honorária
pactuada entre as partes não se mostra exorbitante. Pugna pela concessão da liminar para: "...
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assegurar a exigibilidade do convencionado no contrato de honorários no que se refere à
percepção dos Honorários de Advogado pactuados, sustando- se os efeitos da parte da R.
Decisão que declarou a suposta nulidade da previsão contratual de 30% das doze parcelas
vincendas, conforme tópico alhures."

A liminar foi deferida pelo MM. 1º Juiz relator desta 1ª TR-ES, em substituição a este 2º juiz
relator, que então se encontrava de férias (evento 7).

É o relatório.

VOTO

1. Competência do Juízo apontado como coator para analisar eventual lesão.

Neste mandado de segurança alegou-se que o Juízo a quo pronunciara de ofício
"uma inexistente nulidade... desprezando a legislação e o direito da parte impetrante aos
honorários pactuados em 30% dos atrasados e das doze prestações, olvidando que a
contratação e pactuação dos honorários é escorreita e legal...". Alegou-se também que o
Juízo a quo teria extrapolado os limites do julgamento do feito; e que o § 4º do artigo 22 da
Lei 8906/94 "...não atribui ao Julgador ônus de pronunciar suposta abusividade ou
desproporcionalidade dos honorários, mas tão somente o ordena (“deve determinar” - sic) o
pagamento diretamente, por dedução."

O § 4º do artigo 22 da Lei 8906/94 trata daquilo que se convencionou designar de
"destacamento" do valor dos honorários contratuais do valor que é devido ao autor da causa, a
ser efetivado quando do cumprimento da sentença condenatória. Ocorre que referido
dispositivo - a partir do qual o impetrante afirma que haveria uma determinação legal ao juízo
a quo de pagar diretamente os honorários ao advogado, uma vez apresentado o contrato - é
inconstitucional. 

Com efeito, a singela prática do "destacamento" do valor de honorários contratuais efetivada,
em sede de execução de sentença contra ente público, pela Justiça Federal, configura um
genuíno processo de execução que nada tem que ver com as partes originárias do
processo. Incorre tal regra em violação ao devido processo legal, visto que instituiu forma
anômala de execução na qual o exequente não foi parte da ação na qual se formou o título
executivo, mediante a inserção, em meio ao cumprimento da sentença, de título alheio ao
objeto da causa. 

Trata-se, em verdade, de execução de verba contratual de advogado (que não é parte...)
efetivada contra o pessoa que o constituiu (autor da ação). Trata-se de relação jurídica distinta
da que foi debatida no processo (distinta da res in iudicium deducta) e que se desenrola entre
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uma pessoa que não foi parte na ação (o advogado, pessoa natural; ou a sociedade de
advogados, pessoa jurídica). 

Enfim, tal "destacamento" do valor devido a título de hononários - que é feito a partir da
subtração de parte do valor total devido ao autor da ação - é um eufemismo que mascara a real
natureza desse procedimento; trata-se de genuína execução de contrato que, se se desenrola
perante juiz federal, é movida perante Juízo incompetente. Contudo, como a jurisprudência
tem por subentendida a regularidade da prática de tal destacamento; e ciente de que se
exprimir meu convencimento sobre o ponto restarei vencido; considero, por medida de
política judiciária, competente o juízo impetrado para efetivar o tal "destacamento".

Por conseguinte, se cabe ao Juiz federal, em sede de execução de sentença, "destacar" a
parcela devida a título de honorários, ele também é competente para analisar a
regularidade desse contrato e o eventual caráter lesivo do mesmo; e também é
competente para, se for o caso, reconhecer a ocorrência de lesão à parte autora. Essa
competência é admitida em vários julgados do TRF da 4ª Região. Cito aqui trecho do voto
proferido pelo relator do julgamento do Agravo n. 5007390-83.2020.4.04.0000, da turma
regional suplementar do Paraná, Des. Fernando Quadros da Silva:

"...  Inexiste violação à regra de competência, na medida em que a parte
submete o contrato de honorários para cumprimento nos autos, sendo dever do
julgador o exame das cláusulas entabuladas entre as partes, considerando a
hipossuficiência do segurado idoso e, especialmente no presente caso, no qual
instaurada ação civil pública em face dos procuradores contratados em razão
da reiterada conduta de contratação em percentuais superiores a 50% (evento 1
- OUT9), havendo relatos, inclusive, de recebimentos de honorários na ordem
de 86% do crédito previdenciário, de natureza eminentemente alimentar.
(...)" (TRF4, AG 5007390-83.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA,
juntado aos autos em 03/07/2020)

A primeira conclusão que aponto é a seguinte: uma vez que o advogado, ou a sociedade de
advogados, que patrocinou a causa efetiva a juntada do contrato de honorários e pede o
"destacamento" do valor ali previsto, o Juízo a que couber processar o cumprimento da
sentença pode e deve reconhecer eventual ocorrência de lesão e, assim, reduzir o montante a
ser "destacado". Por consequência, pelo fato de o juízo impetrado assim ter agido inexiste
qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

2. Percentual a ser destacado relativo às parcelas pretéritas.
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Em Juizados Especiais, havendo fixação de honorários - o que ocorre somente quando o
recorrente resta vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95) - o máximo que se há de fixar em
honorários é 20% sobre o valor da condenação; ou sobre o valor da causa.

Trata-se do percentual previsto na norma que rege os juizados.

Se o INSS fosse condenado em honorários na ação de origem, a sociedade de advogados que
ora impetra este mandado de segurança teria o direito a receber o total de 10% a, no máximo,
20% de honorários. 

Transferindo a questão de tais honorários - os "de sucumbência" - para os que ora analiso - os
"contratuais" - reputo desproporcional que a parte autora, vencedora na ação, tenha que arcar
com mais do que 20% do valor que auferiu para pagar seu advogado. Com efeito,
nas demandas previdenciárias, é comum que a parte autora esteja aguardando o resultado da
demanda ser receber qualquer aposentadoria ou provento, porque é esse exatamente o objeto
da lide. Trata-se, talvez na maior parte dos casos, de autores hipossuficientes economicamente
que, ao vencerem a demanda, tem de arcar com parte dos valores que deveriam ter sido pagos
tempestivamente (se o seu direito houvesse sido reconhecido pela Administração) ao
advogado que patrocinou a causa. Se o mérito do sucesso na demanda pode e deve ser
imputado à ação do advogado, é paradoxal que a parte autora tenha que pagar ao advogado
mais do que o máximo que réu teria pago, se condenado fosse (e muitas vezes não o é, porque
não recorre).

Esse é o meu entendimento pessoal. Mas a jurisprudência consolidou o entendimento de que o
percentual de 30% seria proporcional. Nesse sentido é o entendimento do STJ: 

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD
EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. A abertura da
instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou
dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei
federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar
recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O
CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes. 3.
Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento
da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido
decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de
reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os
riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados
pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante.
5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da
parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do
benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-
se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao
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patamar de 30% da condenação obtida. (REsp 1155200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22-2-2011,
DJe 2-3-2011)

Também nesse sentido é o entendimento do TRF da 4ª Região, fixado em casos nos quais, tais
qual o que ora julgo, o juiz federal que processava o cumprimento da sentença efetivou
limitação no percentual dos honorários contratuais. Eis os julgados: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O
INSS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Independentemente do ajuizamento
de nova demanda, tem o advogado o direito de descontar do valor inscrito em RPV ou
precatório, a parcela relativa aos honorários contratados com seu constituinte, desde que
junte aos autos o contrato antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2.
Merece prosperar em parte a pretensão da agravante, uma vez que a juntada do contrato
de honorários ocorreu em momento anterior à expedição dos alvarás de pagamento. 3. Caso
em que o percentual contratado de 50% excede o limite fixado, configurando lesão contra a
parte hipossuficiente, de modo que o destaque fica limitado ao percentual de 30%, garantindo-
se os direitos do constituinte e patrono discutirem o eventual excesso e/ou remanescente pelas
vias ordinárias próprias - extrajudiciais ou judiciais. 3. Cabível  autorizar o destaque dos
honorários contratuais, limitados ao percentual de 30% (trinta por cento), sem direito à
retenção dos 20% (vinte por cento) remanescentes nos autos. (TRF4, AG 5007390-
83.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO
QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 03/07/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. LIMITAÇÃO.  1. É
razoável a limitação dos honorários contratuais para fins de expedição de requisição de
pagamento ao percentual em até 30%, conforme precedentes desta Corte. 2. Hipótese em que a
limitação se justifica porquanto ultrapassado o limite do percentual de 30% (trinta por cento)
estabelecido como razoável pela jurisprudência, tendo em vista que, na forma como requerida,
ao final, haverá o destaque do valor correspondente a 50% sobre o proveito econômico do
autor.  (TRF4, AG 5028890-79.2018.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE,
juntado aos autos em 28-9-2018)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RETENÇÃO.
LIMITAÇÃO. 1. Conforme o artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, se o advogado fizer juntar aos
autos o seu contrato de honorários antes de se expedir o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. Constatada
desproporção entre o percentual dos honorários e o serviço prestado pelo advogado, de forma
a causar lesão ao constituinte, pode o juiz limitar a reserva pretendida sobre o principal, de
forma a garantir o direito da parte hipossuficiente. 3. Em precedentes, o STJ e este Tribunal 
vem admitindo como válida a reserva de até trinta por cento (30%) do valor do principal para
pagamento dos honorários contratuais ao advogado. 4. Na hipótese de previsão contratual de
pagamento em percentual maior, é possível o destaque até 30% para pagamento direto ao
advogado nos autos do processo, sem prejuízo de que os interessados - constituinte e patrono,
pelas vias próprias - judiciais ou extrajudiciais, busquem seus interesses. 5. Não demonstrada
qualquer situação excepcional ou irregular referente ao contrato de honorários, incide a regra
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geral de não intervenção do Poder Judiciário na remuneração estipulada entre a parte e seu
advogado. Precedente. (TRF4, AG 5021833-10.2018.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator
JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 11-9-2018)

Por questão de política judiciária, adiro ao referido entendimento. 

Por conseguinte, a previsão contratual de pagamento ao advogado de 30% do valor devido ao
autor da ação afigura-se proporcional; ou seja: não lesiva ao outorgante, parte autora da ação.

3.  Caso concreto. Questionamento a respeito de o contrato versar sobre percentual a ser
pago relativo a parcelas vincendas.

O contrato de honorários previa duas parcelas: 

(i) 30% das parcelas vencidas;

(ii) 30% de 12 (doze) parcelas vincendas.

Na decisão atacada por este mandado de segurança, o Juízo a quo autorizou o destaque de
30% das parcelas vencidas. Ou seja: essa parcela da decisão não foi atacada no writ, visto que
não houve qualquer limitação ao que se previa no contrato, nesse pormenor.

A questão é que o Juízo a quo excluiu a possibilidade de se cobrar o percentual sobre parcelas
vincendas. Esse é o objeto deste mandado de segurança.

A esse respeito, a fundamentação da decisão atacada (evento 106 dos autos originários) é a
seguinte:

... A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os honorários contratuais não
podem superar 30% do proveito econômico do litígio:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD
EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. (...) 3.
Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento
da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido
decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de
reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os
riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados
pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante. 5. Ocorre
lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma
contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico
gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula
contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30%
da condenação obtida” (RE Nº 1.155.200 – DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
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A meu ver, as cláusulas que estabelecem o pagamento de valores além do mencionado
percentual padecem de evidente nulidade, motivo pelo qual o contrato em questão há de ser
considerado parcialmente inválido, de forma a não haver chancela do Poder Judiciário a
eventual incompatibilidade do contrato firmado entre o patrono e a parte assistida e o
ordenamento jurídico. 

Como consequência, nenhuma outra quantia será devida a título de honorários advocatícios
contratuais.

Ante o exposto, defiro o destacamento dos honorários contratuais, limitando-o, contudo, a
30% (trinta por cento) dos valores devidos à parte autora e, por via oblíqua, declaro a
nulidade do contrato de honorários advocatícios na parte em que restou estipulado o
pagamento de outros valores além do referido percentual.

O precedente do STJ que o Juízo a quo utilizou em sua decisão como justificativa
para excluir o pagamento de percentual sobre parcelas vincendas é aplicável ao caso
concreto. Afirmo-o com base no relato que há no voto-vista proferido pela Min. Nancy
Andrighi:

"... A autora argumenta que contratou os advogados para ajuizar e acompanhar
ação declaratória cumulada com averbação e pagamento de pensão
previdenciária. No momento de firmar o contrato de honorários, entretanto, os
causídicos teriam se valido da condição humilde da autora e de sua baixa
instrução para estipular seus honorários em quantia equivalente a 50% do
benefício econômico esperado. (...)"

Afere-se que na ação de origem, a autora da ação (Aldenora Borges de Souza) pediu uma
pensão previdenciária (certamente a um ente previdenciário âmbito do RPPS do Distrito
Federal, visto que a ação tramitou perante a Justiça do DF). 

Havia, destarte, valores futuros a receber, já que a ação foi julgada procedente; ou seja:
instituiu-se uma pensão em favor da autora.

Da leitura do voto não se afere qualquer menção a percentual incidente sobre parcelas
vincendas. Ocorre que, não obstante isso, a Ministra que proferiu o voto vencedor (Nancy
Andrighi) reputou adequado o percentual de 30% da verba pretérita. 

Logo, não antevejo ilegalidade em a decisão do Juízo a quo ter excluído a possibilidade de os
honorários incidirem sobre parcelas a vencer.

Para além disso, tal entendimento está de acordo com a súmula 111 do STJ, cujo teor é o
seguinte:  Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as
prestações vencidas após a sentença.
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Decerto que essa súmula refere a casos nos quais houve condenação do INSS; ou seja, refere
a honorários de sucumbência, e não a honorários contratuais. Não obstante isso,
seria paradoxal que, tendo o autor obtido sucesso na causa contra o INSS e a consequente
obtenção de um benefício previdenciário, não haja condenação do réu a pagar honorários
incidentes sobre parcelas vincendas; mas haja a possibilidade de executar-se, contra o autor,
honorários (contratuais) sobre parcelas vincendas.

Assim é que a inclusão das doze prestações vincendas nos honorários contratuais, no presente
caso, importa em superação do limite admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (30% da
condenação). 

Pelo exposto, não afiro qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo a quo e atacada
neste mandado de segurança.

5. Conclusão.

Revogo a liminar. Denego a segurança e julgo improcedente o pedido formulado neste
mandado de segurança.

Sem honorários. Custas pelo impetrante.

Voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000764083v24 e do código CRC 9abc84e2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 6/10/2020, às 21:44:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029789-32.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JOSE NILSO DE LIRIO (ESPÓLIO) (AUTOR)

RECORRIDO: DANILO RAPOSO LIRIO (INVENTARIANTE) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em
face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de sustentação oral em
25/8/2020, conforme Evento 34. Afirma que o julgamento foi realizado em sessão virtual sem
a sustentação requerida e que há interesse recursal porque o recurso inominado foi
parcialmente provido. Pugna pela anulação do acórdão.

De início, indefiro o requerimento de retirada de pauta para sustentação oral por
ausência de previsão legal quando se tratar de embargos de declaração, agravo interno ou
mesmo adequações, quer art. 937 do CPC, quer o próprio Regimento Interno destas Turmas
Recursais (art. 35 da Res. nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8/02/2019), conforme também
decidido no HC 174412 AgRE, DJe 29/10/2019, ao passo que, de igual forma, descabida a
sustentação em pedidos de vista, ainda que alterada a composição do julgamento posterior,
conforme MS 32.375/DF, DJe 18/02/2020.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
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parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

O ato ordinatório de Evento 28 informa que o processo, naquela oportunidade,
foi incluído em pauta para sessão de julgamento, em sessão virtual, ante o contexto atual de
pandemia por força do novo coronavírus e nas resoluções deste TRF/2ª Região, concedendo a
faculdade ao advogado para requerer sustentação oral por teleconferência. 

Consta, no Evento 34, que o advogado da parte autora requereu a retirada do
processo da pauta de julgamento, para nova inclusão em sessão por meio de
videoconferência, com fins de sustentação oral. Porém, o pedido não foi apreciado por esta
TR, que, em seguida, julgou o recurso inominado em sessão virtual. 

Assim, assiste razão ao embargante, sendo nulo o acórdão de Evento 38, para
que o processo seja novamente incluído em pauta de julgamento por videoconferência e seja
oportunizado, à advogada do autor, o direito de realizar a requerida sustentação oral. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do autor e a eles dar provimento
para reconhecer a suscitada omissão, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de
Evento 38 e determinar a inclusão do processo em pauta de julgamento por videoconferência,
dando oportunidade, à advogada do autor, o direito de realizar a requerida sustentação oral.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000823962v3 e do código CRC 4f40d22e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5029789-32.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: DANILO RAPOSO LIRIO (INVENTARIANTE) (AUTOR)
ADVOGADO: THIAGO AARÃO DE MORAES (OAB ES012643)

RECORRIDO: JOSE NILSO DE LIRIO (ESPÓLIO) (AUTOR)
ADVOGADO: THIAGO AARÃO DE MORAES (OAB ES012643)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do autor e a eles dar provimento para reconhecer a suscitada
omissão, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de Evento 38 e determinar a inclusão
do processo em pauta de julgamento por videoconferência, dando oportunidade, à advogada
do autor, o direito de realizar a requerida sustentação oral. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888396v2 e do código CRC f916c1af. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:43 
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RECURSO CÍVEL Nº 5026229-82.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MILTON LUIS MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "declarar o direito da manutenção
do pagamento da rubrica "opção FC-05", vantagem prevista no 193 da Lei 8.112/1990, bem
como a condenar a ré a restituir à parte autora todos os valores por ventura não pagos,
referente à rubrica em questão, corrigidos pelo IPCA e, após a correção, acrescido de juros
de mora de 0,5% a.m., ambos desde o ato ilícito (art. 398 do CC), qual seja, data em que
cada pagamento seria devido".

Em suas razões recursais (Evento 17), alega, em síntese,  que (i) o autor
apresentou a peça processual sem estar instruída com os documentos do órgão público
competente, no caso com os documentos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, (ii) em
razão da necessidade de se instruir o feito com os documentos pertinentes ao caso em testilha,
requereu, de forma expressa, conforme contestação do Evento 8, a produção de prova
documental, já que o art. 11 da Lei nº 10.259/2001 determina a juntada de todas as
informações relativas ao caso, (iii) ocorre que o juízo a quo, mesmo diante de uma instrução
claramente incompleta, achou por bem de sentenciar imediatamente o caso sem abrir às partes
a possibilidade de produção de provas, no caso, de juntada das informações do órgão público,
como ocorre na imensa maioria dos casos que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais
Federais da 2ª Região, (iv) essa sistemática, como não poderia deixar de ser, considerando-se
a parca documentação anexada à inicial, levou o Juízo a quo a julgar com base em
presunções, sem se ater, portanto, aos motivos que levaram o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região a excluir a rubrica “opção FC-05", (v) da sentença é possível observar que afastou a
tese autoral da ocorrência da decadência administrativa, de forma que teria o juízo a quo,
considerando a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o ato do TRF da 2ª
Região, a ensejar a inversão do ônus da prova, de exigir da parte autora a prova do fato
constitutivo do direito alegado, (vi) o TRF da 2ª Região não foi sequer comunicado da
existência da ação, já que por uma equívoco administrativo do órgão de representação
judicial, fora solicitado subsídios a outro órgão que não o TRF da 2ª Região, (vii)  a parte
autora anexou com a inicial apenas o contracheque do mês de outubro/2019 e uma certidão
constando a declaração de ter ocupado uma determinada função, que nem sequer se sabe se é
uma FC-05, não tendo juntado aos autos, portanto, como seria de rigor, o ato administrativo
impugnado, que, nos termos da prefacial, teria excluído o recebimento da “opção FC-05” com
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base em entendimento do TCU, (viii) não há outra solução ao caso que não seja a anulação
da sentença impugnada, para que a instrução processual seja efetivamente instaurada, com a
consequente juntada das informações do TRF da 2ª Região, (ix) no que tange ao mérito, o
pleito do ora recorrido estaria fundado no disposto no art. 193 da Lei nº 8.112/1990, que,
como é cediço, foi revogado em 1997 pela Lei nº 9.527, (x) o recorrido requer a incorporação
da função comissionada de nível 05, que consta do seu contracheque de outubro/2019 e que
teria sido suprimida dos seus proventos por força de ato do TRF da 2ª Região, mas não
apresenta prova documental que demonstre, de forma efetiva, a exclusão da rubrica “opção
FC-05”, (xi) não há nos autos sequer comprovação da existência do ato administrativo
atacado na ação e os motivos que teriam levado o TRF da 2ª Região a excluir, dos proventos
do autor, a rubrica perseguida, (xii) não consta dos autos prova de que o autor, ora recorrido,
teria exercido por mais de 05 (cinco) anos uma função comissionada de nível 5, (xiii) o que
há nos autos é uma certidão declarando que o recorrido exerceu a função comissionada de
supervisor no período de 11/10/1990 a 18/04/1999, função esta que não se sabe sequer o
correspondente nível, e (xiv)  a parte autora não comprovou o fato constitutivo do direito
alegado, qual seja, que exerceu a função comissionada de nível 5 no período de 05 (cinco)
anos, nem muito menos que preencheu efetivamente os requisitos legais para incorporar
referida função aos seus proventos de aposentadoria

 Contrarrazões (Evento 21).

VOTO

O autor ajuizou esta ação objetivando a declaração de seu direito à
"incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da vantagem que trata o art. 193, da lei
8.112/90, já que, conforme demonstra a certidão anexa, exerceu função comissionada por 5
anos consecutivos, salientando o caráter alimentício da verba pleiteada".

A sentença julgou procedente a pretensão inicial entendendo que o autor faria
jus à manutenção do pagamento da rubrica em exame, prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990,
sob os seguintes fundamentos:

(...) O autor pretende que a) seja declarada a decadência do direito da administração de rever
a concessão da rubrica "opção FC-05" que integra o provento da sua aposentadoria; b) seja
declarado o seu direito à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da vantagem
"opção FC-05" que era prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; e c) seja a ré condenada a
pagar todas as parcelas referente a rubrica "opção FC-05" desde a respectiva exclu;são de seu
proventos.

Junta à inicial o autor apenas um contracheque do mês de outubro/2019 em que consta o
pagamento da rubrica "opção FC-05", bem como uma certidão que declara as funções
exercidas pelo autor em sua vida funcional.
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Em sua contestação, a ré argui preliminar de prescrição e, no mérito, rebate genericamente o
pedido, sem apresentar qualquer informação complementar ou documento.

É o breve relatório.

O ato administrativo de aposentadoria é complexo, ou seja, necessita de duas manifestações
efetivadas por órgãos diversos e sem hierarquia entre si: o ente administrativo e o TCU.
Assim, o ato de aposentadoria só se encontra completo após a manifestação do TCU. E é a
partir de tal manifestação que começa a contagem do prazo decadencial. No caso em tela, não
há notícias da manifestação do TCU. Logo, ainda não começou a correr o prazo decadencial.

Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de
diferenças remuneratórias, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que
se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. Considerando que não foi
comprovado sequer o início da supressão da rubrica "opção FC-05", a fim de iniciar a
contagem do prazo prescricional, rejeito a preliminar.

No mais, temos que a questão controvertida refere-se a manutenção da vantagem que era
prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990, revogado pela Lei 9.527/1997, conhecida como "opção
de FC", no caso dos autos "opção FC-05".

O art. 193 da Lei 8.112/1990, revogado pela Lei 9.527/1997, dispunha o que segue.

Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência
ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos
interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em
comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois)
anos. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao
período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo
em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos. (Revogado pela Lei nº 9.527, de
10.12.97)

§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como
a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção.  (Revogado pela Lei nº
9.527, de 10.12.97)

A Lei 9.624/1998, no seu artigo 7º, estabeleceu a data limite para incorporação prevista no
art. 193 da Lei 8.112/1990, nos seguintes termos.

Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos
servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para
obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.
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Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput exclui a incorporação a que se referia o
art. 62 e as vantagens previstas no art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990.

Nesse passo, o autor afirma, em síntese, que "(...), como se vê na certidão anexa, a parte
autora incorporou a vantagem ao seu provento de aposentadoria, não podendo ser removida a
posteriori sob pena de se violar os princípios da segurança jurídica e do direito adquirido".  

Já a ré, por seu turno, trata na contestação (ev. 06) da irredutibilidade remuneratória,
sem tratar especificamente do direito adquirido pelo autor à vantagem prevista no art. 193 da
Lei 8.112/1990 ou fundamentar o motivo pelo qual a referida vantagem deveria ser suprimida
dos seus proventos. Em resumo, a contestação da ré foi genérica e não apresentou os
documentos relacionados à lide, como previsto no art. 11 da Lei 10.259/01.

O novo enunciado das Turmas Recursais dos JEFs do Espírito Santo é claro ao afirmar que:
"A aplicação do artigo 11 da Lei nº 10.259, de 12.07.2001, independe de despacho ou decisão
do juiz da causa, porque se trata de norma cogente, e servirá de base para a verificação do
conteúdo fático-probatório que o réu necessita apresentar por força do inciso II, do artigo
373, do CPC".

Assim, considerando que a ré não apresentou qualquer documentos ou rebateu a tese
defendida pelo autor de que faz jus a manutenção da vantagem opção do art. 193 da Lei
8.112/1990 em razão de ter cumprido os requisitos previstos na legislação de regência, como
comprova pela certidão juntada no ev. 01, doc. 02, fl. 04, e do respeito aos princípios da
segurança jurídica e do direito adquirito, reconheço o direito à manutenção do pagamento da
rubrica "opção FC-05", com fundamento no artigo 9º da Lei 10.259/2001 c/c art. 400, I do
NCPC.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar o direito
da manutenção do pagamento da rubrica "opção FC-05", vantagem prevista no 193 da Lei
8.112/1990, bem como a condenar a ré a restituir à parte autora todos os valores por ventura
não pagos, referente à rubrica em questão, corrigidos pelo IPCA e, após a correção, acrescido
de juros de mora de 0,5% a.m., ambos desde o ato ilícito (art. 398 do CC), qual seja, data em
que cada pagamento seria devido. (...)

Sabe-se que incorporação da gratificação do cargo em comissão ou função
comissionada aos proventos dos servidores inativos era admitida pelo art. 193 da Lei nº
8.112/1990, nos seguintes termos:

“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência
ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos
interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em
comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos.

§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao
período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo
em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.
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§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como
a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção”.

Dessa forma, preenchidos os requisitos do caput, poderia o servidor exercer o
direito de “opção” (§ 2º), escolhendo entre aposentar-se com a remuneração do cargo efetivo
somada: (i) aos “quintos” incorporados (art. 62); ou (ii) à gratificação do cargo em comissão
ou função comissionada de maior valor. Ocorre que o dispositivo foi revogado pela Lei nº
9.527/1997, decorrente da MP nº 1.522/1996 e suas reedições. Porém, a vantagem nele
outorgada já havia sido extinta desde 19/1/1995 pela MP nº 831/1995, convertida na Lei nº
9.624/1998, que, em seu art. 7º, assim dispôs:

“Art. 7º. É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990,
aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para
obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes”.

 Aplicando-se as regras de direito intertemporal, pode-se afirmar que os
requisitos exigidos pelo revogado art. 193, caput, da Lei nº  8.112/1990 devem estar presentes
até a data de 18/1/1995, caso contrário, não há qualquer direito à “opção” pelas vantagens
previstas no referido dispositivo legal, pouco importando a data da implementação dos
requisitos de aposentadoria ou a data da concessão desta.

Ou seja, havendo revogação da norma jurídica, não há como se falar em
produção de efeitos no tempo para atos praticados posteriormente, sendo essa a posição
reiterada do Supremo Tribunal Federal (MS  25.697, Rel. Min. Carmen Lúcia; MS 25.638,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski; MS 27.746-ED, Rel. Min. Dias Toffoli) e correta, assim, a
premissa firmada pelo Tribunal de Contas no sentido de que, independentemente do momento
da concessão da aposentadoria, a vantagem “opção” somente é devida para as funções
exercidas até 18/1/1995, quando a MP nº 831 extinguiu a referida vantagem.

Registre-se que o STF,  no julgamento do MS 26.196 (Rel. Min. Ayres Britto),
entendeu que “o que regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação)
vigente ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos para a respectiva
aposentadoria”, sendo inexistente direito adquirido com fundamento em antiga e superada
interpretação da lei:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. REEXAME DE ATO DE APOSENTADORIA PARA O FIM DE EXCLUSÃO DE
PARCELA CONSIDERADA ILEGAL. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO
DA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. O que regula os proventos da
inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor preencheu os
requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode conceder
vantagens a servidores públicos. 2. Inexiste direito adquirido com fundamento em antiga e
superada interpretação da lei. 3. Não há que se falar em segurança jurídica porque: a) a
aposentadoria do impetrante data de 2004, sendo de 2001 a mudança de interpretação da lei
de regência do caso; b) o ato de aposentadoria do autor ainda não foi registrado pelo TCU; c)
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o entendimento anterior jamais foi aplicado pela Corte de Contas quanto ao impetrante; d) a
determinação para o reexame da aposentadoria do autor ocorreu menos de dois anos depois
da concessão do benefício previdenciário, não se podendo invocar transcurso de prazo
decadencial de cinco anos. 4. Segurança denegada.

No caso em exame, a controvérsia se restringe à possibilidade de o autor
utilizar-se do direito de “opção” por conta do exercício de função gratificada após a
revogação do art. 193 da 8.112/1990, não sendo importante a data da implementação dos
requisitos da aposentadoria ou a data de concessão desta.

Com base nos documentos trazidos aos autos, observa-se que o autor aposentou-
se em 7/2/2018 e, em 10/2019, recebia a rubrica "PROVENTO PROV. OPÇÃO FC-05",
sendo que, na atividade, recebia, em titularidade, as funções comissionadas de: AUXILIAR
II (GRG) de 3/11/1987 a 10/10/1990; e de SUPERVISOR (GRG-V) de 11/10/1990 a
6/6/1993 e 7/6/1993 a 18/4/1999.

Como se percebe, na data de 19/1/1995, o autor estava exercendo a função
SUPERVISOR (GRG-V), sendo possível, portanto, a sua “opção” por conta da aplicação do
extinto art. 193 da Lei nº  8.112/1990 (Evento 1, OUT2). 

Registre-se que a função SUPERVISOR (GRG-V) foi substituída pela função
FC-05.

Assim, deve ser mantida a sentença. 

Por fim, quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa, não há como
chegar-se a tal conclusão nos autos, pois a União possui pleno acesso aos documentos a que
se refere em sua peça recursal e que não houve recusa a esse acesso pelos órgãos pertinentes.

Voto por conhecer o recurso da União e, no mérito, negar-lhe provimento.
Custas isentas. Condenação em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000856484v41 e do código CRC 68daa4bf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5026229-82.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MILTON LUIS MARTINS (AUTOR)
ADVOGADO: NICOLAS EMERICK TORREZANI (OAB ES022022)
ADVOGADO: MELCHIADES NOGUEIRA DA SILVA NETO (OAB ES021946)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da União e, no mérito, negar-lhe provimento. Custas isentas. Condenação em
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888859v2 e do código CRC 19efe784. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 0027509-94.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "a) reconhecer tempo de
serviço especial nos períodos de 12/9/1984 a 1º/11/1988 e de 1º/5/1989 a 8/7/1991,
convertendo-o em comum; b) conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição
com DIB na data de prolação da presente sentença".

Em suas razões recursais (Evento 66), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) em 17/03/2017, requereu a concessão de aposentadoria (181.563.620-0), o que foi
indeferido, apurando-se tempo total de contribuição de 31 anos, 08 meses e 15 dias, (ii)
ajuizou a presente ação pleiteando seja considerado como tempo de contribuição o tempo
exercício de atividade rural no período de 08/02/1976 a 08/03/1983, como também o
enquadramento como especial do período de 12/09/1984 a 08/06/1996, porém a sentença
indeferiu o tempo de trabalho rural, determinando a reafirmação da DER, com DIB na data da
prolação da sentença, (iii)  há robusta documentação de início de prova material,
complementada pela prova oral, para reconhecimento e averbação do período como trabalho
rural, (iv)  a data de início do benefício previdenciário, mediante a reafirmação da DER, deve
ser em 22/12/2017, (v) trouxe aos autos vários documentos e foram colhidos os depoimentos
testemunhais em audiência em que restou claro que laborou na roça no período pleiteado na
inicial, juntamente com seus pais e ainda que o seu trabalho era imprescindível para o
sustento da família, (vi)  tais documentos são perfeitamente aceitos como início de prova
material, visto que trazem elementos consistentes a fim de indicar a vida em zona rural e a
atividade campesina, uma vez que seus genitores sempre foram lavradores, (vii)  é possível o
cômputo do labor efetuado por indivíduo mesmo com idade inferior a 12 anos, (viii) os
documentos pessoais dotados de fé pública (certidão de nascimento, casamento e óbito), por
indicarem o modo de vida do indivíduo e o respectivo grupo familiar, constituem início de
prova material mesmo que elaborados em data anterior ou posterior ao período que se busca
comprovar, (ix) deve ser reforamda a sentença para reconhecer e averbar como atividade rural
o período de 08/02/1976 a 08/03/1983, e (x) consta na sentença que, na ocasião da DER em
17/03/2017,  ele detinha 34 anos, 02 meses e 26 dias de tempo de contribuição, porém a
decisão foi contraditória, pois completou os 35 anos necessários para o benefício da
aposentadoria em 22/12/2017.
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Contrarrazões de Evento 70.

VOTO

Das provas do labor rural

Para a comprovação da atividade rural, é necessário início de prova material,
não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de
força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ). Esse
início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34), apesar
de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material, documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.
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Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
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prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
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todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a
menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-
34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho
comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive
o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser aceitos os mesmos meios de
prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para
comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima prevista no
artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em
nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem
dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de políticas
públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia, como essa
prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando
seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento
previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve ocorrer nos casos concretos
mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os
fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 
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O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de
idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a
15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será permitido
ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo
para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação
do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o
trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1)
Os documentos comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente
permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários para a comprovação da
atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que
exerce a atividade, à exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na
condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo documento é em nome de
um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da
ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e serviços
previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que, para os
requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018,
caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Assim, não assiste razão à autora em seu pedido de reconhecimento de exercício
de atividade rural a menor de 12 anos de idade, pois (i) a decisão proferida na ACP apenas
condenou o INSS a abster-se, em seus regulamentos internos, a restringir o reconhecimento
de tempo de serviço/contribuição somente a menores com idade superior à mínima prevista
no art. 7°, XXXIII, da CF, (ii) segundo o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, a idade mínima a ser considerada é de 12 anos de idade e (iii) a Súmula
5/TNU já firmou o entendimento de que, até o advento da Lei 8.213/1991, é possível o
reconhecimento de prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos. 
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Do caso concreto

O autor alega que faz jus ao reconhecimento de atividade rural de 08/02/1976 a
08/03/1983 e, para comprovar o alegado, apresentou os seguintes documentos na inicial
(ordem de juntada): (i) cópia da CTPS demonstrnado que o primeiro vínculo empregatício
urbano foi formalizado em 7/3/1983; (ii) certidão de óbito da genitora Tereza Ribeiro de
Souza demonstrando o falecimento em 14/2/2003 (sem qualificação de rural); (iii) certidão de
óbito do pai Nelson Rodrigues de Souza demonstrando o falecimento em 7/10/2004 e
qualificando-o como lavrador; (iv) contrato de parceria agrícola firmado pelos pais, em
13/6/2000, com Amabile Oliosi Frisso (outorgante/proprietário), tendo como objeto a cessão
de área rural para plantio no período de 13/6/2000 a 13/6/2003; (v) documento do INCRA
demonstrando a existência de propriedadade rural em nome de Amabile Oliosi Frisso
(parceiro outorgante); e (vi) certidão de casamento dos pais, celebrado em 30/6/1989,
qualificando-o o genitor como lavrador; e (vii) contrato de parceria agrícola firmado pelos
pais, em 10/5/1995, com Ilson José Engelhardt (outorgante/proprietário), tendo como objeto a
cessão de área rural para plantio no período de 10/5/1995 a 30/7/1998 (contrato verbal desde
30/8/1988).

A sentença indeferiu tal pretensão sob os seguintes fundamentos:

(...) A comprovação de tempo de serviço rural depende de início de prova material, sendo
proibida a prova exclusivamente testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Dentre os vários documentos exibidos pelo autor, todos foram produzidos em data posterior ao
período em que o autor afirmou ter exercido atividade rural:

• a certidão de óbito do pai do autor foi baseada em registro feito em 07/10/2004 (evento
1_OUT4, fl. 3);

• o contrato de parceria agrícola dos pais do autor com Amabile Oliosi Frisso teve vigência no
período de 13/06/2000 a 13/06/2003 e cláusula declaratória de pacto verbal desde
fevereiro/1998 (evento 1_OUT4, fls. 4-5);

• a certidão de casamento dos pais do autor foi baseada em registro público lavrado em
30/06/1989 (evento 1_OUT4, fl. 7);

• o contrato de parceria agrícola dos pais do autor com Ilson José Engelhardt teve prazo de
vigência no período de 10/05/1995 a 30/07/1998, foi subscrito em 10/05/1995 (evento
1_OUT4, fls. 8-9).

O início de prova material precisa ser contemporâneo aos fatos que se predispõe a comprovar
(Súmula nº 34 da Turma Nacional de Uniformização).

Não foi produzido início de prova material eficaz. A prova exclusivamente testemunhal,
resumida ao depoimento de uma única testemunha, não é suficiente para legitimar a
averbação de tempo de serviço rural. Eis o teor dos depoimentos:
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Depoimento Pessoal

Alega ter passado a infância em São Gabriel da Palha, além de ter nascido lá; viveu lá até os
19 anos; o nome do local era Bartimeu, sendo o nome do proprietário; eram meeiros; o pai
passou por várias fazendas, o autor nasceu nessa fazenda; o pai e a mãe, até se aposentarem,
trabalharam na roça, nunca saíram de lá; o nome do pai é Nelson Rodrigues de Souza; aos 19
anos o autor veio para Vitória; nasceu em 1964; veio ele e o irmão; casou-se em Vitória; eles
eram meeiros nessa propriedade; mexiam com arroz, feijão, milho; a propriedade era de uns
três; o que cultivavam, era a meia com ele, eles corriam sacos e partiam metade para cada;
tinha 12 irmãos; todos moravam no mesmo local; nenhum deles tinha outra fonte de renda sem
ser a roça.

1ª testemunha – Osvaldo Pereira Candido

Alega morar em Divinópolis, Serra; já morou em São Gabriel da Palha; morou dos seis anos
até completar seus dezoito anos; saiu de lá numa base do ano 1980; conheceu Sr. Nelson
Rodrigues, pai do autor; ele trabalhava na roça, lavoura; trabalhavam vizinhos, morava numa
fazenda e ele trabalhava em outra, o nome era Bartimeu; ficou muito tempo lá, toda a vida que
o conheceu, morou lá; além do Sr. Antônio, ele tinha muitos filhos, uns doze filhos; todos
ajudavam na roça desde pequenos, foram criados lá, então todo mundo ajudava, pois se não
trabalhasse ninguém comia, então tinham que trabalhar; Sr. Antônio ajudou o pai na roça
desde pequeno; a testemunha saiu na década de 80 e o autor saiu de São Gabriel mais ou
menos nessa época; saiu sozinho de lá; que se lembra, não tinha nenhum irmão que morava
em Vitória; na propriedade do Bartimeu, eles eram meeiros; meeiro é plantar vamos supor, dez
caroços de feijão, cinco é seu e cinco é do patrão; plantavam mandioca, arroz, feijão; tinha
pouco café, só para despesa; o cultivo era só para despesa, a família era grande, então não
tinha nem como vender; ninguém tinha outra fonte de renda, todo mundo trabalhava na roça;
ninguém trabalhava na cidade, só na roça; a testemunha ficou lá até na base de 1980; Sr.
Antônio não casou e nem teve filhos na roça; quando ele veio embora, veio sozinho e a família
continuou lá; a testemunha trabalhava para Vanderlino Bastos Medeiros, as fazendas eram
perto; na época que estava lá, o pai do autor trabalhava somente para o proprietário; via o
autor limpando feijão, cortava arroz para colher, era o que ele fazia lá.

2ª testemunha – Arlindo Rodrigues de Souza

Dispensado. (...)

Como se percebe, a sentença entendeu que o autor não apresentou prova do
alegado labor rural no período impugnado. 

Compulsando os autos, nota-se que o autor, durante o período impugnado
de 08/02/1976 a 08/03/1983, era menor de idade (já possuía 12 anos) e os elementos de prova
indicam que os genitores eram lavradores, notadamente a certidão de casamento e os
contratos de parceira agrícola, porém as provas materiais se referem ao período posterior a
1989, não havendo nenhum início de prova material de que haveria o exercício de atividade
rural dos pais de 1976 a 1983.
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Não obstante, conforme já exposto, a Súmula 577 do STJ dispõe que "é possível
reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde
que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório".

Assim, analisando sistematicamente todos os elementos dos autos, ou seja, as
provas materiais em conjunto com a prova oral, não há dúvida de que o autor laborou no
campo desde criança com os seus pais em regime de economia familiar, fazendo jus à
averbação do tempo de serviço rural de 8/2/1976 a 8/3/1983.

Do tempo contributivo

A sentença apurou que, com o reconhecimento de atividade especial e sua
conversão em tempo comum, o autor completou 34 anos, 2 meses e 26 dias de tempo de
contribuição até 17/3/2017, data do requerimento administrativo. Dessa forma, o
reconhecimento da atividade rural de 8/2/1976 a 8/3/1983 leva à conclusão de que, na DER,
ele teria cumprido a carência de 35 anos de contribuição ao RGPS. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer o exercício de atividade rural de 8/2/1976 a 8/3/1983 e determinar a concessão do
benefício desde a DER em 17/3/2017, mantendo-se a sentença quanto aos demais
aspectos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o
pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é
cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000847665v20 e do código CRC 05f887f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:16:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 0027509-94.2017.4.02.5050/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ANTONIO RIBEIRO SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)
ADVOGADO: RENATO JUNQUEIRA CARVALHO (OAB ES019164)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o exercício de atividade
rural de 8/2/1976 a 8/3/1983 e determinar a concessão do benefício desde a DER em
17/3/2017, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem condenação em custas e
em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no
microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e
vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888887v2 e do código CRC c4200a9c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:16:58 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 8

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 57/404

5001989-14.2019.4.02.5006 500000852189 .V23 JES10515© JES10515

RECURSO CÍVEL Nº 5001989-14.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto tanto pela parte autora como pelo
INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para
"AVERBAR em nome LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS, como tempo especial os períodos
de 01/06/1988 a 30/09/1988, 04/08/1989 a 01/11/1989, 01/01/1990 a 30/08/1990, 
01/09/1990 a 28/04/1995, 29/04/1995 a 30/09/1996, 01/10/1996 a 31/05/1998, 01/06/1998 a
07/05/2001 e  01/09/2001 a 28/06/2016, bem como a CONCEDER o benefício
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, desde a data do requerimento
administrativo e RMI a calcular pelo INSS afastando o fator previdenciário, nos termos da
fundamentação supra".

Em suas razões recursais (Evento 44), o INSS alega, em síntese, que (i) a
autora não comprovou o desempenho de atividade laborativa com exposição habitual e
permanente a agentes biológicos e (ii) a sentença objurgada não levou em consideração o fato
de que a segurada desempenhou suas atividades laborativas devidamente protegida por EPIs.

A autora, em suas razões de Evento 49, alega, em síntese, que a soma dos
períodos especiais totalizam 26 anos, 9 meses e 3 dias de contribuição, ou seja, superior à
carência exigida para concessão de aposentadoria especial (25 anos). 

Petições da autora de Eventos 50-52 juntando novos PPPs.

Contrarrazões de Evento 56.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n.
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83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional,
deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens
2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
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Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999
o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora
n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos,
sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses
casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
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que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento. (TNU, PEDILEF 200771950012920,
DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:
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PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
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proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF  0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 213, em 25/06/2020, firmou o seguinte
entendimento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo
segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao
risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii.)
o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação;
ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II -
Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do
reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar
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o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia,
provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado
deverá ser reconhecido como especial."

Do caso concreto

DO RECURSO DO INSS

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/06/1988
a 30/09/1988, 04/08/1989 a 01/11/1989, 01/01/1990 a 30/08/1990, 01/09/1990 a
28/04/1995, 29/04/1995 a  30/09/1996, 01/10/1996 a 31/05/1998, 01/06/1998 a 07/05/2001
e 01/09/2001 a 28/06/2016.

Com a inicial, a autora apresentou a CTPS demonstrando que: de 1/6/1988 a
30/9/1988 laborou como atendente de enfermagem na empresa Fundação São Vicente de
Paulo (hospital); de 4/8/1989 a 11/11/1989, laborou como atendente de enfermagem na
empresa Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Hospital Santa Rita de
Cássia); de 1/1/1990 a 30/8/1990, laborou como atendente de enfermagem na empresa
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (hospital); e de 1/9/1990 a 28/4/1995,
laborou como auxiliar de enfermagem na empresa SEMIC/ES Serviços Médicos Indústria e
Comércio do Espírito Santo Ltda.

As profissões de auxiliar de enfermagem/técnico de enfermagem devem ser
consideradas atividades especiais, por enquadramento de categoria profissional (código 2.1.3
do Anexo do Decreto n. 53.831/1964 e código 2.1.3 do Anexo do Decreto 83.080/1979), cuja
sujeição a agentes nocivos é presumida até a Lei 9.032/1995. 

Assim, deve ser reconhecido o exercício de tempo especial, pelo menos,
até 28/4/1995 (data da edição da Lei 9.032). 

Quanto aos períodos de 29/04/1995 a  30/09/1996 e 1/10/1996 a 3/1/1997,
consta, no PPP de Evento 52 (OUT2), relativo ao período de 1/4/1990 a 3/1/1997, que a
autora laborou como auxiliar de enfermagem na empresa Serviços Médicos Indústria e
Comércio do Espírito Santo Ltda. e este exposta a vírus e bactérias, sendo que as atividades
consistiam em "realizar serviços na prestação de cuidados diretos de enfermagem aos
pacientes, aturar na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar, atuar na
prevenção e controle de danos físicos que poderiam ser causados a pacientes durante a
assistência de saúde".

Com relação ao período de 01/10/1996 a 31/05/1998, consta, no Evento 11
(PROCADM1), o PPP expedido pela empresa UTI Neonatal Vitória Ltda. demonstrando que
a autora laborou como auxiliar de enfermagem e esteve exposta a bactérias, vírus etc.,
sendo que as atividades realizadas consistiam em "exercer as atividades auxiliares à equipe
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de enfermagem no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de
assistência de enfermagem na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em
estado grave, na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar na prevenção de
controle sistemático de danos causados a pacientes durante a assitência de saúde".

Consta, também, o PPP expedido pela empresa Clínica Perinatal Vitória Ltda.,
relativo ao período de 1/6/1998 a 7/5/2001, demonstrando que a autora laborou como
auxiliar de enfermagem na empresa Clínica Perinatal de Vitória Ltda. e esteve exposta a
bactérias, vírus e etc., sendo que as atividades consistiam em "exercer as atividades
auxiliares à equipe de enfermagem no planejamento, programação, orientação e supervisão
das atividades de assistência de enfermagem na prestação de cuidados diretos de
enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e controle sistemático de infecção
hospitalar na prevenção de controle sistemático de danos causados a pacientes durante a
assitência de saúde",

Consta, ainda, o PPP expedido pela empresa Clínica Perinatal Vitória Ltda.,
relativo ao período de 01/09/2001 a 28/06/2016, demonstrando que a autora laborou como
auxiliar/técnica de enfermagem e esteve exposta a bactérias, vírus etc., que as atividades
consistiam em "exercer as atividades auxiliares à equipe de enfermagem no planejamento,
programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem na
prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, na prevenção e
controle sistemático de infecção hospitalar na prevenção de controle sistemático de danos
causados a pacientes durante a assitência de saúde".

De acordo com o código 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/1979, caracteriza-
se a atividade especial quando o trabalho se desenvolve em contato permanente com doentes
ou materiais infectocontagiantes, tal como ocorre com médicos-laboratoristas e técnicos de
laboratório. Da mesma forma, o código 1.3.4 do quadro anexo do Decreto 53.831/1964
considera agentes nocivos “germes infecciosos ou parasitários humanos”, em “trabalhos
permanentes expostos ao contato com doentes ou materiais infectocontagiantes - assistência
médica, odontológica, hospitalar e outras atividades afins”.

Os Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979 vigoraram até 5/3/1997. Após,
entrou em vigor o Decreto 2.172/1997, que também contém previsão de agentes biológicos
como nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial. O Código 3.0.1 do Anexo IV
desse Decreto elenca como agentes insalubres “micro-organismos e parasitas infecciosos
vivos e suas toxinas”, quando o trabalho se desenvolve “em estabelecimentos de saúde em
contato com pacientes e portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de
materiais contaminados.” A mesma descrição encontra-se reproduzida, ipso literis, pela
redação original do código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999. O Decreto 
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4.882/2003, por sua vez, alterou a redação desse código apenas para substituir a expressão
“micro-organismos e parasitas infecciosos” por “micro-organismos e parasitas
infectocontagiosos”.

Conforme o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria 3.214/1978
do Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, são aquelas realizadas em: (i) contato
com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso,
não previamente esterilizados; (ii) contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,
brucelose, tuberculose); (iii) esgotos (galerias e tanques); e (iv) contato com lixo urbano
(coleta e industrialização).

A TNU, no julgamento do Representativo de Controvérsia n. 0501219-
30.2017.4.05.8500/SE (afetado em 23/05/2019), sob o Tema n. 211, fixou a seguinte tese:

“Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 a agentes biológicos, exige-se a
probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo
mínimo de exposição durante a jornada”.

Segundo o Colegiado, a especialidade se justifica não pelo efetivo dano à saúde,
mas sim ao risco de contaminação, sendo que, no caso de agentes biológicos, o conceito de
habitualidade e permanência seria diverso daquele utilizado para outros agentes nocivos, pois
o que se protege não é o tempo de exposição (causador do eventual dano), mas o risco de
exposição a agentes biológicos. 

Com essa premissa, concluiu que não seria sequer necessário que a exposição a
agentes biológicos ocorra durante toda a jornada de trabalho, pois, consideradas as
particularidades do labor desempenhado, o efetivo e constante risco de contaminação e de
prejuízo à saúde do trabalhador satisfaz os conceitos de exposição habitual e permanente.

O Relator destacou as três condições requisitadas para qualificação do tempo
especial: 1) a ocorrência do exercício, de maneira habitual e permanente, de atividade
profissional em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do
segurado; 2) a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos para lhe causar
dano, não necessariamente durante toda a jornada, nos termos do Anexo IV do Decreto n.º
3.048/1999; e 3) a exposição ao risco é inerente à profissão, de forma não circunstancial ou
particularizada e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço na qual ela
está sendo desenvolvida.
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No caso, como bem destacado no acórdão, a atividade da parte autora está
enquadrada no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999 e no Anexo XIV da NR-15,
em razão de exposição  a micro-organismos, havendo probabilidade da exposição
ocupacional a agentes biológicos que possa causar dano, mesmo que eventualmente.

Quanto ao uso de EPI na função de enfermagem em ambiente hospitalar, a
jurisprudência apresenta o entendimento de que, constatado o contato habitual com agentes
nocivos biológicos, deve ser reconhecida a atividade como especial, dada a sua natureza
qualitativa, e o fato de o labor ser realizado em ambiente hospitalar já é suficiente para
caracterização como tempo de serviço especial. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. CATEGORIA
PROFISSIONAL.ENFERMEIROS.AGENTES BIOLÓGICOS RECONHECIMENTO.
TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM
APOSENTADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO DE
OFÍCIO. 1. Comprovado o enquadramento por categoria profissional ou a exposição do
segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie,
possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por eleexercida. 2. Em se tratando
de agentes biológicos, o enquadramento decorre do fato do labor ter sido prestado em
ambiente hospitalar, onde é notória a presença de germes infecciosos ou parasitários
humanos-animais e onde orisco de contágio é inerente às atividades prestadas, sendo
desnecessário queo contato se dê de forma permanente, já que o risco de acidente independe
do tempo de exposição, da utilização ou não de EPI ou de menção, em laudo pericial, à
neutralização de seus efeitos nocivos. 3. Tem direito à transformação da aposentadoria por
tempo de contribuição em aposentadoria especial osegurado que possui 25 anos de tempo de
serviço especial, a contar da datado requerimento administrativo, observada a prescrição
quinquenal. 4. Não incide a Lei nº 11.960/2009 (correção monetária equivalente à poupança)
porque declarada inconstitucional (ADIs 4.357 e 4.425/STF), com efeitos erga omnes e ex
tunc. (TRF-4 - APELREEX: 50662824020114047100 RS 5066282-40.2011.404.7100, Relator:
PAULO PAIM DA SILVA, Data de Julgamento: 18/12/2013, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: D.E. 19/12/2013) 

Como se observa, os documentos apresentados demonstram que a autora
laborou, nos períodos impugnados a partir de 28/4/1995, como auxiliar/técnica de
enfermagem e esteve exposta a pacientes portadores de doenças infetocontagiantes e
materiais utilizados por eles de forma habitual e permanente, ou seja a “micro-organismos e
parasitas infectocontagiosos”. 

Registre-se que os PPPs apresentam todos os requisitos legais, indicando os
profissionais habilitados que realizaram os registros ambientais, com os respectivos registros
em conselho de classe, o que presume a elaboração de laudo técnico.

Assim, deve ser julgado totalmente improcedente o recurso do INSS. 

DO RECURSO DA AUTORA
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A autora, em suas razões de Evento 49, alega, em síntese, que a soma dos
períodos especiais totalizam 26 anos, 9 meses e 3 dias de contribuição, ou seja, superior à
carência exigida para concessão de aposentadoria especial (25 anos). 

Consta, na inicial, que a autora requereu a concessão de aposentadoria por
tempo de contribuição desde a DER em 3/5/2018:

(....) c) A confirmação do comando antecipatório com o reconhecimento da procedência da
presente ação, a fim de que a Autarquia Previdenciária seja condenada a conceder a
requerente o benefício da APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
convertendo o tempo especial em comum, a partir do requerimento administrativo
(03/05/2018), com a condenação do pagamento das prestações em atraso, corrigidas na forma
da lei, acrescidos de juros de mora desde quando se tornaram devidas as prestações. (...)

A sentença, ao calcular o tempo contributivo, chegou à conclusão de que, na
DER, com a conversão dos períodos especiais em comum, a autora teria reunido mais de 35
anos de tempo de contribuição ao sistema previdenciário, determinando a concessão da
aposentadoria requerida na inicial. 

Em suas razões recursais, a autora alega que faz jus à concessão de
aposentadoria especial desde a DER, que, para ela, seria mais benéfico. 

No que tange ao direito ao melhor benefício, encontra-se pacificada, na
jurisprudência, a faculdade garantida ao segurado de optar pelo benefício mais vantajoso, ou
seja, a possibilidade de escolha entre o benefício administrativo e o judicial. Sobre essa
questão, cumpre registrar os julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC).
BENEFÍCIO JUDICIAL X BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO MAIS VANTAJOSA.
RENÚNCIA AS PRESTAÇÕES ATRASADAS DO BENEFICIO JUDICIAL. 1. O agravo
previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão
colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão
monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Encontra-se
pacificado o entendimento de que é facultado ao segurado fazer a opção pelo benefício que lhe
seja mais vantajoso. Todavia, a opção pelo benefício administrativo, em detrimento do
benefício judicial, implica a renúncia das prestações vencidas do benefício concedido
judicialmente, uma vez que é vedado ao segurado retirar dos dois benefícios o que melhor lhe
aprouver. 3. Agravo legal do INSS provido.  (TRF3, 9ª Turma, AI nº 0005591-
35.2011.403.0000, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 14/11/2011, DJU 24/11/2011).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC).
BENEFÍCIO JUDICIAL X BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. OPÇÃO MAIS VANTAJOSA.
RENÚNCIA AS PRESTAÇÕES ATRASADAS DO BENEFICIO JUDICIAL. 1. O agravo
previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil tem o propósito de submeter ao órgão
colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, bem como a legalidade da decisão
monocrática proferida, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. 2. Encontra-se
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pacificado o entendimento de que é facultado ao segurado fazer a opção pelo benefício que lhe
seja mais vantajoso. Todavia, a opção pelo benefício administrativo, em detrimento do
benefício judicial, implica a renúncia das prestações vencidas do benefício concedido
judicialmente, uma vez que é vedado ao segurado retirar dos dois benefícios o que melhor lhe
aprouver. 3. Agravo legal do INSS que se dá provimento e agravo legal do autor desprovido.
(TRF3, 9ª Turma, AI nº 2011.03.00.009398-8, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 27/06/2011, DJU
06/07/2011)

Segundo o STF, o segurado do RGPS tem direito adquirido ao benefício
calculado de modo mais vantajoso, ainda que os distintos cálculos sejam feitos sob a vigência
da mesma lei de regência, consideradas todas as datas em que o direito poderia ter sido
exercido, desde quando preenchidos os requisitos para a jubilação (RE nº 630501).

Assim, passa-se ao cálculo aritmético dos períodos considerados como especiais
na sentença:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

01/06/1988 30/09/1988                     122            1,00                122     -      4    -  

04/08/1989 01/11/1989                       90            1,00                  90     -      2   29

01/01/1990 30/08/1990                     242            1,00                242     -      7   29

01/09/1990 28/04/1995                   1.701            1,00             1.701      4     7   28

29/04/1995 30/09/1996                     521            1,00                521      1     5     4

01/10/1996 31/05/1998                     608            1,00                608      1     7   30

01/06/1998 07/05/2001                   1.072            1,00             1.072      2   11     8

01/09/2001 28/06/2016                   5.415            1,00             5.415    14   10     1

         

 Total:             9.771    26     9     7

Como se observa, na DER, a autora contava com mais de 25 anos de tempo
especial, fazendo jus à concessão de aposentadoria especial. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao
recurso da autora para determinar a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL desde a
DER, mantendo a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos pelo INSS em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000852189v23 e do código CRC a91c900b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001989-14.2019.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: VALERIA GAURINK DIAS FUNDÃO (OAB ES013406)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer
ambos os recursos e, no mérito, dar provimento apenas ao recurso da autora para determinar a
concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL desde a DER, mantendo a sentença quanto aos
demais aspectos. Sem custas. Honorários advocatícios devidos pelo INSS em 10% sobre o
valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888505v2 e do código CRC b40ca2dc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001541-19.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOVALDIR EVARISTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que,
ao julgar procedente a pretensão inicial, concedeu "tutela provisória de urgência, devendo o
benefício de aposentadoria ser implantado e comprovada sua implantação no prazo de 30
(trinta) dias úteis, contados da intimação desta Sentença, em conformidade com o Enunciado
nº 66 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, sob pena de multa diária no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais)."

Em suas razões recursais (Evento 19), alega, em síntese, (i) que não
há razoabilidade na prévia fixação de astreintes, sem que antes seja intimada a autarquia
previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente; e (ii) que o prazo estabelecido em sentença para o cumprimento da
obrigação demonstra-se curto para que a parte ré pudesse cumprir o determinado.

Contrarrazões de Evento 23.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
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No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício,
segundo o Enunciado 66 destas Turmas Recursais/ES, "o prazo para cumprimento de tutela,
no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia útil, devendo ser
adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de intimação do
sistema processual utilizado" (Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do
Espírito Santo em 10/07/2020).

Assim, diante do prazo determinado na Sentença para cumprimento da tutela de
urgência, 30 dias úteis, não merece acolhimento o requerimento da parte autora.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em caso de atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000840195v4 e do código CRC bcf17c54. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001541-19.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOVALDIR EVARISTO (AUTOR)
ADVOGADO: JOSE IRINEU DE OLIVEIRA (OAB ES004142)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em caso de atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888825v2 e do código CRC d28aa487. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:12 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009467-54.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CEZAR BARROS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que,
ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou que "o INSS deverá
implantar em 45 dias o benefício previdenciário". Ainda, arbitrou "multa de R$ 100,00 por
dia útil civil (com ou sem expediente judiciário) com base no art. 537 do CPC. A incidência
da multa começa a partir do dia seguinte ao término do prazo assinalado para cumprimento
pela CEAB/DJ".

Em suas razões recursais (Evento 13), alega, em síntese, (i) ausência de
razoabilidade na prévia fixação de astreinte, sem que antes seja intimada a Autarquia
Previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente; (ii) que o prazo para cumprimento da determinação judicial deve ser de 45
(quarenta e cinco) dias úteis.

Contrarrazões de Evento 18.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
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No caso concreto, verifica-se razoável o valor da multa diária cominada pela
sentença (R$ 100,00), de modo que não merece retoques.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

Assim, o prazo de 45 dias determinado na Sentença para cumprimento da
ordem, deve ser contabilizado em dias úteis.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar que o prazo de 45 dias determinado na Sentença para implantação do
benefício seja computado em dias úteis. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que  o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000842426v4 e do código CRC 09f44f38. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5009467-54.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CEZAR BARROS (AUTOR)
ADVOGADO: YARA CAMPOS CHAMBELA (OAB ES019419)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar que o prazo de 45
dias determinado na Sentença para implantação do benefício seja computado em dias úteis.
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888831v2 e do código CRC fc979035. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010917-32.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCOS ALBERTO DANTAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, objetivando o reconhecimento de exercício de
atividade especial para fins de concessão de aposentadoria.

Em suas razões recursais (Evento 16), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) houve cerceamento ao direito de defesa, pois requereu de forma expressa na inicial a
realização de prova pericial no local de trabalho para verificação de todos os agentes nocivos
aos quais ficava exposto, requerendo ainda a expedição de ofício à empregadora
para apresentar laudo técnico/PPP com as devidas informações sobre os níveis de vibração,
calor e ruído, (ii)  o magistrado a quo em nenhum momento do curso do processo se
manifestou acerca do pedido autoral para realização de provas, sendo que tal inércia incorre
em imensurável prejuízo a ele, porque não lhe foi oportunizado produzir provas que
demonstrem que faz jus ao benefício pleiteado, (iii) a produção de provas é direito
fundamental previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, (iv)  a falta de apreciação
do pedido feito à exordial acerca da produção de provas e a falta de intimação  para que
especificasse as provas as quais pretendia produzir incorre em nítido cerceamento de defesa,
(v) o magistrado possui o dever de dirigir a demanda de forma a garantir o direito das partes e
a melhor solução para o conflito, (vi)  o processo não foi instruído com as diligências
probatórias hábeis a demonstrar o direito alegado, mesmo tendo sido protestado pela
realização das provas na inicial, (vii)  a sentença não reconheceu os períodos nos quais
laborou e esteve exposto ao agente nocivo ruído, vibração e calor, (viii) o preenchimento do
PPP é de responsabilidade do empregador que deve fornecer os dados corretos acerca da
exposição aos agentes nocivos, (ix) a manutenção do sistema previdenciário exige não só a
arrecadação das contribuições sociais e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, mas
também o cumprimento de diversas obrigações não-tributárias previstas na legislação
previdenciária, (x)  o empregador deve disponibilizar ao INSS documentos que contenham
todas as informações acerca do vínculo, inclusive informações acerca do agente nocivo ao
qual o trabalhador era exposto, (xi) embora o segurado tenha que solicitar os documentos ao
empregador, seu dever de comprovação cessa quando ocorre a recusa do fornecimento,
cabendo ao INSS fiscalizar o empregador, conforme preconiza a Instrução Normativa 77 e
Resolução 485/2015, (xii) o INSS possui o dever de periciar/inspecionar o ambiente laboral,
administrativamente no caso de divergência entre o formulário e o CNIS ou entre outros
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documentos ou evidências, (xiii)  não há do que se falar em reclamação trabalhista contra a
empresa, uma vez que o erro foi causado pelo próprio INSS em não fiscalizar a empresa
supracitada e não se esforçar para complementar a prova da atividade especial do segurado,
que é de sua própria competência, (xiv) portanto, cabe a Justiça Federal, a competência para
analisar tal dano causado pela negligência da autarquia, (xv)  o PPP da empresa empregadora
não possui exposição aos reais agentes nocivos, o que caracteriza a omissão e demonstra a
incorreção dos dados preenchidos pela empregadora que, diante da falta de fiscalização,
omite os reais dados referentes à insalubridade da função, (xvi) diante da falha INSS em
realizar sua obrigação de fiscalização dos empregadores quanto à especialidade das funções
exercidas por ele, tem-se a necessidade de realização das diligências solicitas na exordial,
(xvii) requereu a realização de perícia laboral para comprovar a exposição aos agentes
nocivos a fim de comprovar que faz jus à conversão dos períodos laborados sob condições
especiais, contudo, o juízo a quo se manteve inerte acerca do pedido autoral, (xviii) a
realização de perícia in loco não afasta a competência do Juizado Especial Federal, (xix) não
foi configurada nenhuma das hipóteses previstas para dispensa de perícia previstas no artigo
464, §1º, do CPC, com isso se reafirma a importância de deferimento da diligência solicitada,
(xx) embora tal diligência possa ser realizada no bojo da reclamação trabalhista, nada impede
que seja feita na atual demanda, levando em consideração que o direito à prova é um direito
humano fundamental previsto na Constituição Federal, (xxi) o preenchimento dos PPPs é
realizado unilateralmente pelos empregadores que não possuem nenhum tipo de fiscalização
quanto à disponibilização dos dados acerca da exposição dos empregados aos agentes
nocivos, (xxii)  o empregado não poder ser responsabilizado pela omissão do seu empregador,
portanto as provas devem ser analisadas em favor do segurado que não pode ter seu direito
negado tão-somente pelo erro/omissão do empregador ao preencher os dados constantes nos
seus PPPs, (xxiii) laborou exposto ao agente nocivo vibração, (xxiv) de acordo com o Anexo
nº 08 da NR-15 somente seria possível o enquadramento da atividade especial em razão da
agente vibração se observados os limites de tolerância definidos pela Organização
Internacional para a Normalização – ISO – nas normas ISSO 2631 e ISSO/DIS 5349 ou suas
substitutas, (xxv) é aplicável no presente caso apenas a Norma ISSO nº 2.631, que cuida da
avaliação da exposição humana a vibrações de corpo inteiro, que afasta o seu alegado caráter
qualitativo, (xxvi) considerando a Norma de Higiene Ocupacional 09 elaborada pela
FUNDACENTRO, é possível concluir que, não obstante as disposições constantes no anexo 8
da NR-15, segundo as quais o laudo pericial deve conter "o resultado da avaliação
quantitativa", observando os "limites de tolerância" definidos pelas normas internacionais,
estas, de fato, não preveem qualquer limite nas avaliações de vibração ocupacional, (xxvii)
nos termos da NHO 09, somente haverá a necessidade de avaliação quantitativa quando a
análise preliminar denotar incerteza em relação à aceitabilidade das situações de exposição
analisadas, assim, havendo a convicção técnica de que as situações de exposição são
aceitáveis ou inaceitáveis, é desnecessária a avaliação quantitativa, e (xxviii) tal
esclarecimento somente adveio com a publicação da NHO 09, em 2013, portanto, apenas a
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partir de janeiro de 2013, faz-se necessária a avaliação quantitativa e, mesmo assim, apenas
para aquelas situações de exposição que denotem incerteza em relação à aceitabilidade, sendo
certo que o limite de exposição adotado pela NHO 09 corresponde ao valor A(8) = 1,1 m/s2.

Contrarrazões de Evento 20.

VOTO

O autor ajuizou esta ação objetivando o reconhecimento de atividade especial
de 18/01/1990 a 08/08/2019 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde
8/8/2019. Requereu a expedição de ofícoi à empresa Viação Grande Vitória S/A para
"apresentar o laudo técnico/PPP com as devidas informações sobre os níveis de VIBRAÇÃO,
CALOR E RUÍDO, [...] a (i) análise da frequência (HZ) e intensidade (m/s²) de vibração; (ii)
que apresente também a análise da medição de temperatura aferida em IBUTG, o tipo de
atividade ou a taxa de metabolismo média, em relação ao agente CALOR; (iii) e por fim, que
informe os decibéis de ruído em decibéis a que o autor ficou exposto". Requereu ainda a
produção de prova pericial no local de trabalho para "verificação de todos os agentes nocivos
a que ficava exposto".

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, estabelecendo que a
controvérsia, nos autos, estaria adstrita ao reconhecimento de tempo de serviço especial no
período de 29/04/1995 a 08/08/2019, pois o INSS já haveria reconhecido a especialdidade até
28/4/1995, sob os seguintes fundamentos:

(...) Enquadramento de atividade especial: período de 29/04/1995 a 08/08/2019

O PPP emitido pela empresa Viação Grande Vitória S.A., que compreende o período de
18/01/1990 a 16/01/2019 (data de emissão), atesta exposição ao agente nocivo ruído (evento
1, PROCADM11, fl. 14):
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O ruído só se caracteriza como agente agressivo à saúde quando ultrapassa determinado
limite de tolerância. A definição desse limite variou ao longo do tempo. Conforme a legislação
previdenciária vigente na época da prestação do serviço, considera-se tempo de serviço
especial aquele durante o qual for comprovada a exposição do segurado a ruído em nível
equivalente de pressão sonora superior a:

80 dB(A) até 5.03.1997, de acordo com o Decreto nº 53.831/64

90 dB(A) entre 6.03.1997 e 18.11.2003, de acordo com os Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99

85 dB(A) a partir de 19.11.2003, de acordo com o Decreto nº 4.882/2003, que alterou o
Decreto nº 3.048/99

No período descrito no documento, o nível médio de pressão sonora não extrapolava o limite
de tolerância estipulado pela legislação vigente.

Com relação ao período controvertido de 29/04/1995 a 29/07/1999, o PPP não informa o nível
de pressão sonora a que o autor teria sido exposto (item 15.4). O ruído é agente
nocivo quantitativo (e não qualitativo), ou seja, só configura condição especial de trabalho
quando ultrapassa o limite de tolerância. Somente um perito pode, para tanto, medir
tecnicamente o nível de ruído. Por isso é que os laudos técnicos sempre foram necessários
para permitir o enquadramento por exposição ao ruído, mesmo antes da MP 1.523/96 (DOU
14.10.96; depois convertida na Lei 9.528/97), que instituiu a exigência de laudo técnico. Não é
possível reconhecer tempo de serviço especial por exposição a ruído com base
em avaliação meramente qualitativa.

Não ficou provada condição especial de trabalho.

Condição especial de trabalho por exposição a vibração

A parte autora alegou que a profissão de cobrador de ônibus "oferece risco potencial à saúde
do Autor, uma vez que expõe o trabalhador a VIBRAÇÕES que afetam seu corpo inteiro".

O PPP exibido não atesta exposição a vibração. A condição especial de trabalho só pode ser
provada por PPP, com respaldo em laudo técnico emitido por engenheiro de segurança do
trabalho ou médico do trabalho.

A parte autora requereu a realização de prova pericial no local de trabalho. Além disso,
requereu a intimação da empregadora para apresentar "apresentar o laudo técnico/PPP com
as devidas informações sobre os níveis de VIBRAÇÃO, CALOR E RUÍDO, pugna-se para que
as mesmas sejam oficiadas solicitando a (i) análise da frequência (HZ) e intensidade (m/s²) de
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vibração; (ii) que apresente também a análise da medição de temperatura aferida em IBUTG,
o tipo de atividade ou a taxa de metabolismo média, em relação ao agente CALOR; (iii) e por
fim, que informe os decibéis de ruído em decibéis a que o autor ficou exposto".

Indefiro os requerimentos.

A comprovação da exposição a agente nocivo é feita mediante Perfil Profissiográfico
Previdenciário, emitido pelo empregador com base em LTCAT. Se o empregado discorda do
teor do PPP, deve propor reclamação trabalhista contra o empregador para conseguir a
retificação do PPP. Aplica-se o Enunciado FONAJEF nº 203: 

Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à
inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço
especial.

No mesmo sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
RECURSO CONTRA SENTENÇA. TESE INOVADORA EM SEDE DE PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS
DADOS DOS FORMULÁRIOS. INVIABILIDADE EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. NÃO
CONHECIMENTO. (...) 3. A comprovação da especialidade das atividades desenvolvidas pelo
segurado é ônus que lhe incumbe, o que deve fazer mediante apresentação de formulários
expedidos pela empregadora. Eventual inconformismo deve ser deduzido em sede e
momentos oportunos, que não em demanda previdenciária em curso, já que não cabe à
Justiça Federal ‘conferir’ a correção dos dados ali lançados. (...) compete ao requerente
instruir o feito de maneira a comprovar suas alegações (art. 333, I, do CPC), ônus do qual não
se desincumbiu a parte autora. (...)."(Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais da 4ª Região, IUJEF 5002632-46.2012.404.7112/RS, julgamento em
18/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA.
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE
LAUDO TÉCNICO OU PPP. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando
o magistrado entende que a prova acostada aos autos é suficiente para dirimir a controvérsia,
considerando desnecessária ou inócua a oitiva de testemunhas para julgamento da causa ou a
produção de prova técnica. 2. Eventual inconformismo do autor com as informações
constantes dos formulários previdenciários deve ser equacionado pelo segurado em sede e
momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. (...) (Primeira Turma
Recursal/RS - Recurso Cível 5003558-58.2016.404.7121, Relator: ALESSANDRA FAVARO,
Data de Julgamento: 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS. TUTELA
ESPECÍFICA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na decisão que indefere a realização de
perícia judicial quando constam nos autos elementos suficientes ao convencimento do
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julgador. 2. O mero inconformismo da parte autora com os dados constantes do Perfil
Profissiográfico Previdenciário atinentes ao agente agressivo ruído, não é capaz de invalidá-
los, pois tais informações são prestadas pela empresa com base nos laudos que produz,
existindo importantes efeitos que lhe são conexos, bem como repercussão mesmo na esfera
penal decorrente de eventual prestação de informações inverídicas. 3. Apresentada a prova
necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a
legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial
deve ser reconhecido. (...). 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo
autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC 5017305-54.2015.4.04.7107, Relator Des. Fed. JOÃO
BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2018)

PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E SUA CONVERSÃO
EM TEMPO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. 1. Não há que se
falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização da perícia judicial para
constatação do alegado trabalho em atividade especial, pois a legislação previdenciária
impõe ao autor o dever de apresentar os formulários específicos SB 40 ou DSS 8030 e
atualmente pelo PPP, emitidos pelos empregadores, descrevendo os trabalhos
desempenhados, suas condições e os agentes agressivos a que estava submetido. 2. Em
respeito ao limite objetivo do recurso, sob pena de ocorrência de julgamento ultra petita, e
violação ao Art. 142, do CPC, deixo de apreciar a matéria de fundo, uma vez que a
irresignação do autor restringiu-se à instrução probatória. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 -
AC 0002928112014403611, Relator Des. Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 Judicial 1
06/09/2017)

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial judicial e
depoimento pessoal do autor não merece acolhimento porque a legislação previdenciária
prevê (art. 58, § 1º, da Lei nº 8.213/91), como forma de comprovação da atividade especial, a
expedição de formulário pela própria empregadora, dentro do regramento estabelecido pela
Entidade Social e embasado em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho. (TRF 4ª Região, AC 2003.72.00.0012204, D.E.
10/01/2007).

O Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição no Espírito Santo reconhece a competência
da Justiça do Trabalho para julgar reclamação trabalhista com objetivo de retificar o PPP:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RETIFICAÇÃO DO PPP (PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A retificação do PPP pelo ex-empregador amparada na alegação de labor em condições
insalubres é questão de ordem eminentemente trabalhista, cuja competência se insere no art.
114, I, da CF. Recurso ordinário do reclamante a que se dá provimento para determinar o
retorno dos autos à Vara de origem. (TRT 17ª Região - RO 00016794020175170002, Relator
MARCELLO MANCILHA, Data de Publicação: 03/09/2018)

RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP). O pedido de
retificação de guia do PPP, ainda que destinado à prova junto a órgão da Previdência Social,
relaciona-se a uma obrigação decorrente do contrato de trabalho, logo, está abrangido pela
competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, I, da CF. (TRT 17ª Região - RO
00010989120185170001, Relator MÁRIO RIBEIRO CANTARINO NETO, Data de Publicação:
03/07/2019)
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Enfim, não foi comprovada nenhuma incorreção no somatório de tempo de contribuição
apurado no processo administrativo. Não se aplica a tese de reafirmação da DER, porque não
ficou demonstrada nenhuma irregularidade na decisão administrativa de indeferimento. A
demanda judicial não pode ser utilizada como instrumento para substituir o requerimento
administrativo. (...)

De fato, o PPP, emitido pela empresa Viação Grande Vitória S/A em 16/1/2019
e apresentado pelo autor na inicial, demonstra que ele exerceu a atividade de cobrador de
ônibus no período impugnado e esteve exposto a ruído, porém em intensidades abaixo do
limite legal. Consta o nome dos profissionais habilitados que realizaram a monitoração
biológica no local de trabalho, com os respectivos registros em conselho de classe, o que
presume a elaboração de laudo técnico. Ou seja, não há referência, na perícia, a respeito de
sujeição ao agente vibração. 

Assim, não se vislumbra o alegado cerceamento ao direito de defesa do
autor porque a produção de prova pericial para comprovar a alegada exposição a vibração no
local de trabalho em que prestou serviços como empregado (de natureza complexa), em sede
de juizados especiais, atentaria contra os princípios norteadores insculpidos no art. 2º da Lei
nº 9.099/1995 ("O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade,
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a
conciliação ou a transação").

A jurisprudência firmou o entendimento de que extravasa da competência dos
Juizados Especiais Federais a lide previdenciária que objetiva o reconhecimento de tempo
especial se a solução da divergência, atinente à eventual presença de agentes nocivos ous
insalubres, exige prova material complexa (como a relativa ao ambiente laboral). Nesse
sentido: TRF, 1ª Região, 0008267-10.2011.4.01.0000/DF, Dj 21/11/2014. Quanto ao laudo
técnico, caberia à parte autora providenciar a sua juntada aos autos, não podendo, agora em
sede recursal, tentar demonstrar que o PPP por ele mesmo apresentado não estaria em
conformidade com a perícia realizada no local de trabalho.

O PPP apresentado pelo autor e emitido pela empregadora  está assinado pelo
representante da empresa e nele constam informações sobre o responsável técnico pelos
registros ambientais, com o respectivo conselho de classe, o que presume a elaboração de
laudo técnico.

Desse modo, se a parte autora, desde o princípio, entendesse que tal documento
não serviria para amparar a sua pretensão deduzida na ação, caberia a ela providenciar a
prova adequada e hábil para tal fim e não requerer que o JEF providenciasse essas provas
para comprovar o direito alegado.
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Ora, a emissão do PPP é de responsabilidade da empresa empregadora, sendo as
suas informações pautadas em laudos técnicos também produzidos e de responsabilidade da
empresa. Se há omissão no seu preenchimento ou o autor/empregado discorde de alguma
informação, primeiro deverá diligenciar a sua correção/complementação para depois
requerer ao INSS o reconhecimento de atividade especial e, caso negado
administrativamente, recorrer ao Poder Judiciário o reconhecimento da atividade especial e a
proteção de seu direito.

Registre-se que, conforme bem destacou a sentença, a Constituição Federal
atribui a esta Justiça Federal a competência para julgar questões de natureza previdenciária
(art. 109, I, CF), ao passo que a pretensão da parte autora tem cunho nitidamente trabalhista,
pois se destina à apuração do trabalho em ambiente nocivo, envolvendo empregado e
empregador.

Assim, não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à
ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT, conforme as
decisões a seguir transcritas:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO
ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
RECURSO CONTRA SENTENÇA. TESE INOVADORA EM SEDE DE PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS
DADOS DOS FORMULÁRIOS. INVIABILIDADE EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. NÃO
CONHECIMENTO. (...) 3. A comprovação da especialidade das atividades desenvolvidas pelo
segurado é ônus que lhe incumbe, o que deve fazer mediante apresentação de formulários
expedidos pela empregadora. Eventual inconformismo deve ser deduzido em sede e
momentos oportunos, que não em demanda previdenciária em curso, já que não cabe à
Justiça Federal ‘conferir’ a correção dos dados ali lançados. (...) compete ao requerente
instruir o feito de maneira a comprovar suas alegações (art. 333, I, do CPC), ônus do qual não
se desincumbiu a parte autora. (...)."(Turma Regional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais da 4ª Região, IUJEF 5002632-46.2012.404.7112/RS, julgamento em
18/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. FRENTISTA.
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. PERICULOSIDADE. COMPROVAÇÃO MEDIANTE
LAUDO TÉCNICO OU PPP. POSSIBILIDADE. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando
o magistrado entende que a prova acostada aos autos é suficiente para dirimir a controvérsia,
considerando desnecessária ou inócua a oitiva de testemunhas para julgamento da causa ou a
produção de prova técnica. 2. Eventual inconformismo do autor com as informações
constantes dos formulários previdenciários deve ser equacionado pelo segurado em sede e
momento adequados, que não em demanda previdenciária em curso. (...) (Primeira Turma
Recursal/RS - Recurso Cível 5003558-58.2016.404.7121, Relator: ALESSANDRA FAVARO,
Data de Julgamento: 11/10/2017)
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PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.
ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
REQUISITOS NÃO IMPLEMENTADOS. AVERBAÇÃO DOS PERÍODOS. TUTELA
ESPECÍFICA. 1. Inexiste cerceamento de defesa na decisão que indefere a realização de
perícia judicial quando constam nos autos elementos suficientes ao convencimento do
julgador. 2. O mero inconformismo da parte autora com os dados constantes do Perfil
Profissiográfico Previdenciário atinentes ao agente agressivo ruído, não é capaz de invalidá-
los, pois tais informações são prestadas pela empresa com base nos laudos que produz,
existindo importantes efeitos que lhe são conexos, bem como repercussão mesmo na esfera
penal decorrente de eventual prestação de informações inverídicas. 3. Apresentada a prova
necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a
legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial
deve ser reconhecido. (...). 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo
autônomo (sine intervallo). (TRF-4 - AC 5017305-54.2015.4.04.7107, Relator Des. Fed. JOÃO
BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2018)

PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E SUA CONVERSÃO
EM TEMPO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. 1. Não há que se
falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização da perícia judicial para
constatação do alegado trabalho em atividade especial, pois a legislação previdenciária
impõe ao autor o dever de apresentar os formulários específicos SB 40 ou DSS 8030 e
atualmente pelo PPP, emitidos pelos empregadores, descrevendo os trabalhos
desempenhados, suas condições e os agentes agressivos a que estava submetido. 2. Em
respeito ao limite objetivo do recurso, sob pena de ocorrência de julgamento ultra petita, e
violação ao Art. 142, do CPC, deixo de apreciar a matéria de fundo, uma vez que a
irresignação do autor restringiu-se à instrução probatória. 3. Apelação desprovida. (TRF-3 -
AC 0002928112014403611, Relator Des. Federal BAPTISTA PEREIRA, e-DJF3 Judicial 1
06/09/2017)

Acrescenta-se que o Tribunal Regional do Trabalho com jurisdição no Espírito
Santo reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar reclamação trabalhista com
objetivo de retificar o PPP:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RETIFICAÇÃO DO PPP (PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
A retificação do PPP pelo ex-empregador amparada na alegação de labor em condições
insalubres é questão de ordem eminentemente trabalhista, cuja competência se insere no art.
114, I, da CF. Recurso ordinário do reclamante a que se dá provimento para determinar o
retorno dos autos à Vara de origem. (TRT 17ª Região - RO 00016794020175170002, Relator
MARCELLO MANCILHA, Data de Publicação: 03/09/2018)

RETIFICAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP). O pedido de
retificação de guia do PPP, ainda que destinado à prova junto a órgão da Previdência Social,
relaciona-se a uma obrigação decorrente do contrato de trabalho, logo, está abrangido pela
competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, I, da CF. (TRT 17ª Região - RO
00010989120185170001, Relator MÁRIO RIBEIRO CANTARINO NETO, Data de Publicação:
03/07/2019)
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Aplica-se também o Enunciado FONAJEF nº 203: 

Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à
inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço
especial.

Sabe-se que é dever da empresa emitir formulário (PPP, DSS-8030, SB-40) com
base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, para que seja utilizado pelo
segurado como prova do tipo de atividade para fins previdenciários. Em outros termos, tanto
a emissão de PPP quanto a produção de laudo técnico que deverá embasá-lo são obrigações
legais de caráter administrativo e de responsabilidade das empresas.

Portanto, a questão da análise da nocividade do ambiente laboral (condições
ambientais) e da sua posterior formalização através de documentos (formulários e
laudos) deve ser resolvida entre a empresa e seu empregado, por envolver uma relação de
trabalho. Somente após a resolução da lide em âmbito trabalhista e de posse de seu resultado,
cabe a parte autora apresentar a documentação no INSS e, dependendo da decisão
administrativa, recorrer ao Poder Judiciário.  

Assim, se a autora entende que o PPP emitido pela empresa empregadora é
omisso quanto à exposição ao fator de risco "vibração", essa questão deve ser resolvida em
âmbito trabalhista. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000852134v11 e do código CRC 30304ca8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5010917-32.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARCOS ALBERTO DANTAS (AUTOR)
ADVOGADO: LEANDRO FERNANDO MIRANDA (OAB ES027916)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatícios devidos em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888891v2 e do código CRC 50f1f5a6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:32 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001277-02.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EMERSON DELFINO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a averbar os
períodos especiais reconhecidos nesta sentença e implantar o benefício de aposentadoria
especial em favor da parte autora, com DIB na DER (09/11/2019), e DIP na presente data, e
pagar-lhe as prestações vencidas, após o trânsito em julgado, considerando o tempo total
de 27 anos, 10 meses e 21 dias".

Em suas razões recursais (Evento 19), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a sentença determinou o enquadramento dos seguintes períodos como atividade especial:
01/05/1986 a 31/12/1987, 01/06/1989 a 20/06/1991, 01/10/1994 a 14/05/2005, 15/05/2005 a
01/04/2009, 01/03/2010 a 14/01/2016 e 15/01/2016 a 22/10/2019, porém, para o período
compreendido entre 01/05/1986 a 31/12/1987, 01/06/1989 a 20/06/1991 e de 01/10/1994 a
18/11/2003, o PPP é inválido, tendo em vista que se refere à técnica que não existia na época,
(ii) no que concerne ao agente nocivo ruído,  a jurisprudência dominante no âmbito do STJ é
de que a regulação do tempo de serviço do segurado dá-se por meio da legislação vigente à
época em que o serviço foi prestado, sendo imperioso que, durante a vigência do Decreto nº
2.172/1997 - 05/03/1997 a 18/11/2003 -, seja considerado como tempo de serviço especial
apenas aquele realizado além do limite de 90 dB de poluição sonoro previsto no referido ato
normativo, (iii) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de
trabalho, não se observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que
reproduz textos de Instruções anteriores, (iv) para o período de 01/05/1986 a 31/12/1987,
01/06/1989 a 20/06/1991 e de 01/10/1994 a 18/11/2003, o PPP apresentado informa a
aferição do ruído de acordo com a NHO 01 da Fundacentro, (v) a indicação equivocada da
técnica/metodologia leva a crer que as informações foram lançadas no PPP de forma fazer
prova frente a perícia do INSS, sem qualquer correlação com laudo técnico ou outro
documento contemporâneo, sendo que não foram apresentados laudos técnicos, a fim de
aferir qual a técnica realmente utilizada, (vi) em relação ao período de 01/05/1986 a
31/12/1987, o médico do trabalho indicado como responsável técnico nem sequer tinha
inscrição no CRM, que ocorreu apenas em  25/04/1989, (vii) da forma como informada a
exposição ao ruído, o PPP é totalmente inválido para comprovar a exposição, uma vez que se
refere a técnica equivocada para a época e, portanto, não permite aferir se o nível de ruído
indicado foi apurado corretamente, sendo, neste caso, imprescindível a análise do laudo
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técnico que deu suporte ao referido PPP, (viii) a sentença impôs multa pecuniária, em
desfavor do INSS, de modo a coagi-lo a implantar no prazo fixado o benefício previdenciário
pleiteado pela parte autora, inclusive em detrimento do cumprimento de intimações anteriores
oriundas de outros Juízos em casos igualmente importantes ao presente, porém tal
procedimento, da forma como realizado na espécie, contraria o ordenamento jurídico em
vigor, merecendo, portanto, reforma, e (ix) na remota hipótese de manutenção
das astreintes, deve ser ordenada a redução de seu valor para R$50,00/dia, limitado a, no
máximo, R$ 500,00, quantia razoável e proporcional, principalmente em se tratando de
Fazenda Pública.

Contrarrazões de Evento 24.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n.
83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional,
deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens
2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.
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Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999
o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora
n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos,
sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses
casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
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mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
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parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento. (TNU, PEDILEF 200771950012920,
DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".
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Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.
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Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF  0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 213, em 25/06/2020, firmou o seguinte
entendimento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo
segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao
risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii.)
o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação;
ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II -
Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do
reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar
o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia,
provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado
deverá ser reconhecido como especial."

Do agente físico ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva
norma".

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da
metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo
facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do
juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou
intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora
operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra
do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível de
exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso
individual, também denominados de dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes
equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou medidores de
leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído,
deve-se aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as
metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a
jornada de trabalho do segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator
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tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a intensidade do ruído
instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do
agente ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280,
IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.
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Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para períodos laborados
a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
DJ: 5/12/2014.

Do caso concreto
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A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/05/1986
a 31/12/1987, 01/06/1989 a 20/06/1991, 01/10/1994 a 14/05/2005, 15/05/2005 a 01/04/2009,
01/03/2010 a 14/01/2016 e 15/01/2016 a 22/10/2019. 

Para os períodos de 01/05/1986 a 31/12/1987 e 01/06/1989 a 20/06/1991, o
autor apresentou o PPP expedido pela empresa Maralto Mármores Altoé Ltda. demonstrando
que laborou como ajudante em setor de extração de minérios e esteve exposto a ruído em
intensidade de 89,8 dB (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do
agente por meio de dosimetria e pela técnica prevista na NHO-01 da Fundacentro,
contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os
registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de
exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades
desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Para o período de 01/10/1994 a 14/05/2005, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Gávea Mármores e Granitos Ltda. demonstrando que laborou como ajudante
em setor de serraria e esteve exposto a ruído em intensidade de 93,8 dB (acima do limite
permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente por meio de dosimetria e pela
técnica prevista na NHO-01 da Fundacentro, contendo o documento todos os requisitos
legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a
elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do
agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação
do serviço. 

Para o período de 15/05/2005 a 01/04/2009, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Esamar Mármores Granitos e Mineração Ltda. demonstrando que laborou como
laminador em setor de serraria e esteve exposto a ruído em intensidade de 92,10 dB (acima
do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente por meio de dosimetria e
pela técnica prevista na NR-15, contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive os
profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo
técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu
com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Para os períodos de 01/03/2010 a 14/01/2016 e 15/01/2016 a 22/10/2019, o
autor apresentou o PPP expedido pela empresa MW Mármores Eireli Ltda. demonstrando que
laborou como laminador em setor de serraria e esteve exposto a ruído em intensidade de
94,9 dB e 86,0 (acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente por
meio de dosimetria e pela técnica prevista na NR-15, contendo o documento todos os
requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que
presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 
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Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa diária para R$100,00 (cem reais). Sem custas e condenação em
honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000819853v10 e do código CRC 091b60cf.
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001277-02.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EMERSON DELFINO (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa diária para
R$100,00 (cem reais). Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888911v2 e do código CRC 433b80ee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002107-65.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROQUE PROCOPIO MOZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente  procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a implantar o
benefício de aposentadoria especial em favor da parte autora, com DIB na DER
(16/04/2019), e DIP na presente data, e pagar-lhe as prestações vencidas, após o trânsito em
julgado, considerando o tempo total de 26 anos, 04 meses e 29 dias".

Em suas razões recursais (Evento 23), alega, em síntese,  que a sentença não
poderia ter enquadrado o período de 1/2/1999 a 25/10/2000 como especial, já que o
responsável pelos registros ambientais não era uma pessoa habilitada para tanto, não sendo
médico do trabalho nem engenheiro de segurança do trabalho, como consta na análise
administrativa, e, com a exclusão destes 1 ano e 8 meses de tempo especial, o autor não teria
os 25 anos sob condições especiais na DER.

Contrarrazões (Evento 27).

VOTO

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas: (i) até 5/3/1997, a exposição
a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.  53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de
6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90 decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item
2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a ruídos médios acima de 85
decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.
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Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva
norma".

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da
metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo
facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do
juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou
intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora
operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra
do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível de
exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso
individual, também denominados de dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes
equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou medidores de
leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído,
deve-se aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as
metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a
jornada de trabalho do segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator
tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a intensidade do ruído
instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do
agente ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280,
IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”
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Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no
LTCAT: “Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB)
com instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e
circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do
trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.
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Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade
física...” (caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja
preenchido PPP relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para períodos laborados
a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
DJ: 5/12/2014.
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No caso, o PPP, relativo ao período de 1/2/1991 a 25/10/2000, expedido pela
empresa  Gramarpel Granitos e Mármores Peterle Ltda., demonstra que o autor esteve
exposto a ruído em intensidade acima do limite permitido em lei (94,1 dB), constando o
documento o nome do profissional que realizou os registros ambientais, o que presume a
elaboração do laudo técnico (Noedson Ultramar/ 2697/ES). 

O INSS alega que tal profissional não seria habilitado para realizar a perícia
técnica porque não há referência, no PPP, se ele é medico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho. 

Todavia, em pesquisa ao Conselho Federal de Medicina
(https://portal.cfm.org.br/), verifica-se que Noedson Ultramar é inscrito no CFM desde
25/1/1982 sob o registro 2697/ES,, porém não há indicação da sua especialidade. Todavia, em
pesquisa a outros portais da internete, nota-se que se trata de médico do trabalho
(www.tudoaquisaude.com.br/ https://www.telelistas.net/). 

Não obstante, havendo a indicação precisa do nível de ruído, com responsável
técnico pela medição, não se pode simplesmente desconsiderar a sujeição ao ruído, como se
não tivesse ocorrido tal fato. Cabe ao INSS promover prova em contrário capaz de
descaracterizar o período e não somente meras alegações de irregularidade formal de
documentos. Nesse sentido, tem-se o precedente deste TRF/2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO DE
REMESSA. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS LABORADOS SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS. RUÍDO E VAPORES DE BENZENO. HISTOGRAMAS. DESNECESSIDADE. - O
autor objetiva a concessão de aposentadoria especial ou comum por tempo de contribuição,
com a conversão de períodos trabalhados em atividade especial em tempo comum. - -Haja
vista se tratar de sentença ilíquida, não se podendo afirmar, com absoluta certeza, no
momento atual, que o valor a ser pago ao demandante corresponde, de fato, a montante
inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, tem-se por conhecida a Remessa Necessária no
presente caso. - Apurado corretamente que o intervalo de 08.06.1987 a 01.11.1999 foi
laborado sob condições insalubres, em exposição a "vapores de benzeno", uma vez que tais
agentes nocivos são provenientes de hidrocarbonetos derivados de processo de refinamento do
petróleo, merecendo ter sua especialidade reconhecida pelo enquadramento no código 1.2.10,
do Anexo I, do Decreto nº 83.080/79. - Afigura-se irretocável a r. sentença quanto ao
reconhecimento do interregno de 18.11.2003 a 01.01.2009, em razão do labor exercido sob o
agente nocivo "ruído", acima do limite previsto na legislação de regência (85,3 dB(A), de
18.11.2003 a 10.01.2006; 87,9 dB(A), de 10.01.2006 a 10.08.2008, e 86,4 dB(A), de
10.08.2008 a 01.01.2009). - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o
entendimento no sentido de que o tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é
considerado especial, para fins de conversão em tempo comum, nos seguintes níveis: superior
a 80 decibéis, na vigência do Decreto 53.831/64; superior a 90 decibéis, a partir de 5 de
março de 1997, na vigência do Decreto 2.172/97; superior a 85 decibéis a partir da edição do
Decreto 4.882, de 18 de novembro de 2003. - Não prosperam as alegações no sentido de que a
perícia realizada junto à empresa empregadora não adotou a metodologia determinada pela
legislação (NHO-01 da FUNDACENTRO), uma vez que eventuais irregularidades perpetradas
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no preenchimento dos formulários e dos respectivos critérios técnicos e metodológicos
aplicáveis ao laudo pericial e formulários são de responsabilidade da empresa empregadora, e
não podem prejudicar o empregado por eventual falha na metodologia e/ou nos procedimentos
de avaliação do agente nocivo, pois a confecção do laudo técnico e/ou PPP são de
responsabilidade da empresa, cabendo ao INSS fiscalizá-la e puni-la em caso de
irregularidade. - A utilização de metodologia diversa não impõe a descaracterização do
período especial, uma vez constatada, claramente, a exposição a ruído superior ao limite
considerado salubre e comprovado por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o
qual reúne em um só documento tanto o histórico profissional do trabalhador como os agentes
nocivos apontados no 1 laudo ambiental, fazendo as vezes deste, inclusive, e no qual consta o
nome do profissional que efetuou o laudo técnico, sendo assinado pela empresa ou seu
preposto. - A lei não exige que os documentos sejam contemporâneos para fins de
comprovação da atividade exercida sob condições especiais. - Com exceção do agente
insaubre "ruído", relativamente aos demais agentes, a utilização de equipamento de proteção
somente afasta a especialidade da atividade se restar comprovado que houve efetiva
neutralização dos fatores de risco. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do
equipamento protetivo, deve-se privilegiar o reconhecimento do direito ao enquadramento do
trabalho como especial. Isto porque o uso de EPI no caso concreto pode não se afigurar
suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se
submete. - Apelação do INSS e Remessa improvidas. (0043868-34.2015.4.02.5101, Órgão
julgador: 1ª TURMA ESPECIALIZADA DO TRF da 2ª Região, 30/07/2018).

Assim, deve-se manter a especialidade reconhecida na sentença. 

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000852956v5 e do código CRC a09a464b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:16 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002107-65.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROQUE PROCOPIO MOZA (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888953v2 e do código CRC 0192b690. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001733-49.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILMAR DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "condenar o réu a averbar os
períodos especiais reconhecidos nesta sentença e  implantar o benefício de aposentadoria
especial em favor da parte autora, com DIB na DER (28/02/2019), e DIP na presente data, e
pagar-lhe as prestações vencidas, após o trânsito em julgado, considerando o tempo total
de 30 anos, 03 meses e 29 dias".

Em suas razões recursais (Evento 12), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) a sentença reconheceu tempo especial de 03/01/1983 a 05/01/1987, todavia, a atividade
de mecânico não está prevista nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, razão
pela qual não cabe enquadramento por categoria profissional, sendo indispensável a prova da
efetiva exposição aos agentes nocivos, (ii) para se caracterizar a atividade como especial, é
necessária a análise da composição do óleo ou graxa, pois somente a exposição a alguns óleos
pode constituir risco carcinogênico, (iii) no caso das graxas, a característica carcinogênica
decorre dos ingredientes do óleo usado para preparar a graxa, sendo que os óleos minerais são
constituídos de mistura complexa de uma grande variedade de substâncias, principalmente
hidrocarbonetos de elevado peso molecular podendo tanto ser alifáticos (hidrocarbonetos de
cadeias abertas ou fechadas – cíclicas – não aromáticas) como aromáticos (apresentam como
cadeia principal anéis benzênicos), (iv) somente serão considerados agentes caracterizadores
de período especial aqueles que possuírem potencial carcinogênico (presença de compostos
aromáticos em sua estrutura molecular), assim, os óleos altamente purificados não têm
potencial carcinogênico e podem ser usados inclusive em medicamentos ou cosméticos (ou
seja, apenas óleos minerais aromáticos são considerados nocivos), (v) portanto, quanto ao
agente hidrocarboneto, somente cabe seu enquadramento como especial caso seja
comprovado risco carcinogênico, risco este que não está presente em toda graxa, gasolina,
óleo diesel e óleo lubrificante, dependendo de análise química para comprovação, (vi) o  PPP
não especifica o tipo de material utilizado/manipulado, já que, quanto aos agentes “óleos e
graxas”, a insalubridade decorrente desse contato depende do tipo de material utilizado e/ou
manipulados, exigindo que a exposição seja permanente para a devida apreciação técnica, o
que não ocorre no caso dos autos, (vii) a respeito da exposição a ruído, o autor não apresenta
as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se observando as
determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de Instruções
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anteriores, (viii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na legislação,
posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em lei (NHO
01 da FUNDACENTRO), (ix) não foi informado o Nível de Exposição Normalizado - NEN,
o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite legal, (x) a simples
medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é insuficiente para gerar
efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o NEN, (xi) desde
outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários – foram alteradas,
exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de 19/11/2003, a medição do
NEN, (xii) deve ser afastado, portanto, o reconhecimento de tempo especial dos períodos
de 03/01/1983 a 05/01/1987 e de 01/10/1987 a 30/06/1989, 02/01/1990 a
06/06/1992,01/12/1992 a 01/02/1994, 01/06/1994 a 29/02/1996, 02/05/1996 a 18/02/2000, e
(xiii) se mantido o benefício, deve ser afastada a multa diária arbitrada, porque é incabível a
sua fixação antes do descumprimento da medida liminar, ou, não sendo o caso, a sua
redução. 

Contrarrazões de Evento 17.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n.
83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional,
deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens
2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
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profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999
o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora
n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos,
sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses
casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 15



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 114/404

5001733-49.2020.4.02.5002 500000853475 .V16 JES10515© JES10515

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
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insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento. (TNU, PEDILEF 200771950012920,
DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".
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Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.
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Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF  0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 213, em 25/06/2020, firmou o seguinte
entendimento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo
segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao
risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii.)
o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação;
ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II -
Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do
reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar
o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia,
provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado
deverá ser reconhecido como especial."

Do agente físico ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).
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Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva
norma".

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da
metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo
facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do
juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou
intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora
operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra
do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível de
exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso
individual, também denominados de dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes
equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou medidores de
leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído,
deve-se aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as
metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a
jornada de trabalho do segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator
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tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a intensidade do ruído
instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do
agente ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280,
IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.
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Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para períodos laborados
a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
DJ: 5/12/2014.

Do caso concreto
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A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 03/01/1983
a 05/01/1987 e de 01/10/1987 a 30/06/1989, 02/01/1990 a 06/06/1992, 01/12/1992 a
01/02/1994, 01/06/1994 a 29/02/1996, 02/05/1996 a 18/02/2000.

O INSS impugna o período de 03/01/1983 a 05/01/1987 sob a alegação de que
não houve prova de exposição a agentes insalubres. 

Para comprovar a especialidade no período em questão, o autor apresentou
apenas a CTPS demonstrando que laborou como auxiliar de mecânico na empresa Viação
Flecha Branca Ltda. ( Evento 1, ANEXO3). 

De fato, a atividade de mecânico é considerada especial mediante o
enquadramento profissional até 28/4/1995, por equiparação aos trabalhadores de indústrias
metalúrgicas e mecânicas, com base no Anexo do Decreto 53.831/1964 (item 2.5.3) e Anexo
do Decreto 83.080/1979 (item 2.5.1). 

A simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. 

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo
de serviço especial é possível o enquadramento por atividade ou categoria profissional até
28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em
anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso do motorista,
por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que eventualmente
pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa
transportadora). 2. Acórdão anulado para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova
já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20. (TNU - PEDILEF
200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Assim, deve ser mantida a especialidade reconhecida na sentença em tal
período. 

Para os períodos de 01/10/1987 a 30/06/1989, 02/01/1990 a 06/06/1992
e 01/12/1992 a 01/02/1994, o autor apresentou os PPPs expedidos pela empresa Heitor Darcy
Caprine demonstrando que laborou como motorista de caminhão e esteve exposto a ruído
em intensidade de 88,2 dB, sendo a forma de apuração do agente por meio de
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dosimetria (suficiente para demonstrar o uso da medotologia prevista na legislação), ,
contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os
registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de
exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades
desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Como se observa, não obstante o fato de que houve exposição a ruído em
intensidade acima do limite permitido em lei, pode-se manter o reconhecimento da
especialidade em razão de enquadramento por categoria profissional. 

Isso porque o item 2.2.4 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/1964
contemplava a profissão de motoneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores
de ônibus e motoristas e ajudantes de caminhão e o item 2.4.2 do Anexo II do Decreto
83.080/1979 mencionava a categoria de motorista de ônibus e de caminhões de cargas
(ocupados em caráter permanente). 

Ou seja, o Decreto 53.831/1964 permitia o enquadramento da atividade de
motorista como especial, desde que se tratasse de transporte rodoviário. O Decreto
83.080/1979, por sua vez, previa, em seu Anexo II, o enquadramento de motorista de ônibus e
caminhões de cargas, relacionando-os ao transporte urbano e rodoviário (item 2.4.2). 

Assim, deve ser mantida a especialidade de tais períodos.

Para o período de 01/06/1994 a 29/02/1996, o autor apresentou
o PPP expedido pela empresa Indústria de Mármores Cavaliere Ltda. demonstrando que
laborou como motorista e esteve exposto a ruído em intensidade de 86,4 dB, sendo a forma
de apuração do agente por meio de dosimetria (suficiente para demonstrar o uso da
medotologia prevista na legislação), contendo o documento todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração
de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 

Para o período de 02/05/1996 a 18/02/2000, o autor apresentou
o PPP expedido pela empresa Indústria de Mármores Cavaliere Ltda. demonstrando que
laborou como motorista e esteve exposto a ruído em intensidade de 93,1 dB, sendo a forma
de apuração do agente por meio de dosimetria (suficiente para demonstrar o uso da
medotologia prevista na legislação), contendo o documento todos os requisitos legais,
inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração
de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se
concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do
serviço. 
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Assim, deve ser mantida a especialidade de tais períodos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000853475v16 e do código CRC ccee26bd. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001733-49.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILMAR DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888969v2 e do código CRC 9d439677. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002610-86.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FLAVIO CAVALCANTE RAMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "1) Averbar os períodos especiais 03/05/1993 a
31/01/1994, 01/02/1994 a 29/02/1996, 01/03/1996 a 31/03/1996, 01/04/1996 a 31/12/1998,
01/01/1999 a 31/05/1999, 01/06/1999 a 31/05/2000, 01/06/2000 a 31/07/2002, 01/08/2002 a
31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2009, 01/04/2009 a 31/01/2017, 01/02/2017 a 09/10/2018,
reconhecidos nesta sentença. 2) Condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria
especial em favor da parte autora, com DIB na DER (09/10/2018), e DIP na presente data, e
pagar-lhe as prestações vencidas, após o trânsito em julgado, considerando o tempo total
de 25 anos, 05 meses e 14 dias".

Em suas razões recursais (Evento 15), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é
insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o
NEN, (v) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários –
foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de
19/11/2003, a medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 21.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
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legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n.
83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional,
deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens
2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
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de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999
o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora
n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos,
sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses
casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento. (TNU, PEDILEF 200771950012920,
DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
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menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."
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Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF  0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 213, em 25/06/2020, firmou o seguinte
entendimento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo
segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao
risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii.)
o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação;
ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II -
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Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do
reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar
o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia,
provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado
deverá ser reconhecido como especial."

Do agente físico ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva
norma".
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Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da
metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo
facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do
juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou
intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora
operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra
do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível de
exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso
individual, também denominados de dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes
equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou medidores de
leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído,
deve-se aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as
metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a
jornada de trabalho do segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator
tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a intensidade do ruído
instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do
agente ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280,
IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 16



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 133/404

5002610-86.2020.4.02.5002 500000853785 .V5 JES10515© JES10515

instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 16



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 134/404

5002610-86.2020.4.02.5002 500000853785 .V5 JES10515© JES10515

IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para períodos laborados
a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
DJ: 5/12/2014.

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 03/05/1993
a 31/01/1994, 01/02/1994 a 29/02/1996, 01/03/1996 a 31/03/1996, 01/04/1996 a 31/12/1998,
01/01/1999 a 31/05/1999, 01/06/1999 a31/05/2000, 01/06/2000 a 31/07/2002, 01/08/2002 a
31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2009,01/04/2009 a 31/01/2017, 01/02/2017 a 09/10/2018. 

Para os períodos de 03/05/1993 a 31/01/1994, 01/02/1994 a 29/02/1996, o autor
apresentou o PPP expedido pela empresa Viação Itapemirim S/A demonstrando que laborou
como auxiliar de serviços gerais e esteve exposto a ruído em intensidade de 85,0 e 92,8 dB
(ou seja, acima do limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente por meio de
dosimetria (suficiente para demonstrar o uso da metodologia prevista em lei), contendo o
documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros
ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de
exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades
desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Para os períodos de 01/03/1996 a 31/03/1996, 01/04/1996 a 31/12/1998,
01/01/1999 a 31/05/1999, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Tecnobus
Serviços, Comércio e Industrial Ltda. demonstrando que laborou como auxiliar de serviços
gerais e apontador e esteve exposto a ruído em intensidade de 92,8 dB (ou seja, acima do
limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente por meio de dosimetria
(suficiente para demonstrar o uso da metodologia prevista em lei), contendo o documento
todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o
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que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Para os períodos de 01/06/1999 a31/05/2000, 01/06/2000 a 31/07/2002,
01/08/2002 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2009,01/04/2009 a 31/01/2017, 01/02/2017 a
09/10/2018, o autor apresentou o PPP expedido pela empresa Viação Itapemirim
S/A demonstrando que laborou como apontador, atividador de produção e auxiliar técnico de
materiais e esteve exposto a ruído em intensidade de 92,8, 91,1 e 86,4 dB (ou seja, acima do
limite permitido em lei), sendo a forma de apuração do agente por meio de dosimetria
(suficiente para demonstrar o uso da metodologia prevista em lei), contendo o documento
todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros ambientais, o
que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e
permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades desenvolvidas e do
local de prestação do serviço. 

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Assim, deve ser mantida a sentença. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000853785v5 e do código CRC 2019865c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002610-86.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: FLAVIO CAVALCANTE RAMOS (AUTOR)
ADVOGADO: VINÍCIUS VANDERMUREN BRUM (OAB ES020430)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888971v2 e do código CRC 5c9a9c16. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:20 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002119-38.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ONEAS RODRIGUES MOREIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para "AVERBAR em nome ONEAS
RODRIGUES MOREIRA, como tempo especial o período de 19/11/2003 a
 20/07/2007, 30/11/2011 a 29/11/2012 e 28/01/2016 a  27/02/2018".

Em suas razões recursais (Evento 48), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor não apresenta as medidas do ruído obtidas durante a jornada de trabalho, não se
observando as determinações da Instrução Normativa nº 77/2015, que reproduz textos de
Instruções anteriores, (ii) para os períodos com exposição superior ao limite fixado na
legislação, posteriores a 19/11/2003, não foi observada a metodologia ou técnica prevista em
lei (NHO 01 da FUNDACENTRO), (iii) não foi informado o Nível de Exposição
Normalizado - NEN, o que impossibilita aferir se a exposição foi superior ou não ao limite
legal, (iv) a simples medição por dosimetria/decibelímetro informada nos PPPs/LTCATs é
insuficiente para gerar efeitos na seara previdenciária porque não for calculado/informado o
NEN, (v) desde outubro/2001 as regras para aferição de ruído – para fins previdenciários –
foram alteradas, exigindo-se desde 2001 apresentação de histograma e, a partir de
19/11/2003, a medição do NEN.

Contrarrazões de Evento 53.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n.
83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do
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Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional,
deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens
2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
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do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999
o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora
n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos,
sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses
casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
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jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento. (TNU, PEDILEF 200771950012920,
DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.

Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
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APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses:

"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
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auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF  0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 213, em 25/06/2020, firmou o seguinte
entendimento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo
segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao
risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii.)
o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação;
ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II -
Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do
reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar
o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia,
provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado
deverá ser reconhecido como especial."

Do agente físico ruído
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Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva
norma".

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da
metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo
facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do
juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou
intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora
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operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra
do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível de
exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso
individual, também denominados de dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes
equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou medidores de
leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído,
deve-se aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as
metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a
jornada de trabalho do segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator
tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a intensidade do ruído
instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do
agente ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280,
IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
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dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para períodos laborados
a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”
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Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
DJ: 5/12/2014.

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 9/11/2003 a
 20/07/2007, 30/11/2011 a 29/11/2012 e 28/01/2016 a  27/02/2018. 

Para o período de 9/11/2003 a  20/07/2007, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Mega Penus e Vulcanizadora Ltda. demonstrando que laborou como empregado
de produção e esteve exposto a ruído em intensidade de 85,9 dB, sendo a forma de apuração
do agente por meio de dosimetria e pela técnica prevista na NHO-01 da Fundacentro,
contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os
registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de
exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades
desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Assim, deve ser mantida a especialidade nesse período.

Para o período de 30/11/2011 a 29/11/2012, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Mega Recapneus Ltda. demonstrando que laborou como empregado de
produção e esteve exposto a ruído em intensidade de 85,9 dB, sendo a forma de apuração do
agente por meio de dosimetria e pela técnica prevista na NHO-01 da Fundacentro,
contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os
registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de
exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades
desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Assim, deve ser mantida também a especialidade nesse período.

Para o período de 28/01/2016 a  27/02/2018, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Mega Pneus e Recapagens Ltda. demonstrando que laborou como operador de
máquina e esteve exposto a ruído em intensidade de 85 dB, sendo a forma de apuração do
agente por meio de dosimetria, contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive os
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profissionais que realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo
técnico. Registre-se que a forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu
com base na análise das atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Com relação à intensidade do ruído em 85 dB, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que o ruído entre 6 de março de 1997
a 18 de novembro de 2003 tem que ser somente acima de 90 dB, baseando-se na
impossibilidade de retroação dos efeitos do Decreto 4.882/2003:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90 dB NO PERÍODO DE
1°/10/2002 A 18/11/2003. DECRETO N. 4.882/2003. LIMITE DE 85 dB. RETROAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. ENTENDIMENTO FIRMADO. JULGAMENTO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO. I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n. 1.398.260/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos, fixou o
entendimento de que a disposição contida no Decreto n. 4.882/03, que reduziu o parâmetro de
ruído para efeito de reconhecimento de trabalho especial, fixando-o em 85 decibéis, não
retroage. II - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em desconformidade com a
jurisprudência do STJ, reconheceu como especial o período laborado de 1º/10/2002 a
18/11/2003, em que o segurado foi exposto a ruídos de 89 decibéis, apesar da diferença de 1
decibel em relação ao patamar mínimo, fixado no Decreto n. 2.172/1997, de 90 decibéis. III -
Agravo interno improvido. (REsp 1.629.906/SP, DJ 5/12/2017)

Assim, com base em tal entendimento, não há como considerar a especialidade
no período em questão em razão de exposição a ruído em exatos 85 dB, ou seja, em patamar
não superior ao limite legal previsto para o período de prestação de serviço.

Ocorre que o PPP aponta a exposição a outros agentes. 

Consta a exposição a n-hexano (exposição respiratória) nos períodos de
28/1/2016 a 4/1/2017 e 9/8/2017 a 8/8/2018. As atividades consistiam em "realizar exame
inicial e limpeza dos pneus de carga, identificar materiais com defeitos, realizar a raspagem
de pneus, realizar as atividades de escariação de pneus em área danificada em sua
estrutura, aplicação de banda pré-moldada e/ou cameback, preenchimento de pneus para
conserto, acionamento de máquina de roletagem para retirar bolhas de ar existentes entre
pneus e a banda de pré-moldada, efetuar acabamento de roletagem na lateral do pneu".

O código 1.0.19 do Anexo ao Decreto 2.172/1997 prevê a especialidade por
exposição a n-hexano em caso de fabricação e recauchutagem de pneus:

GRUPO I - ESTIRENO; BUTADIENO-ESTIRENO; ACRILONITRILA; 1-3 BUTADIENO;
CLOROPRENO; MERCAPTANOS, n-HEXANO, DIISOCIANATO DE TOLUENO (TDI);
AMINAS AROMÁTICAS 
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a) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha; 

b) fabricação e recauchutagem de pneus.

Assim, deve ser mantida a especialidade nesse período, porém por outros
fundamentos.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000817491v15 e do código CRC 1f876f36. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002119-38.2018.4.02.5006/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ONEAS RODRIGUES MOREIRA (AUTOR)
ADVOGADO: MARCIA CAROLINE ROCHA FURTADO (OAB ES029247)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888973v2 e do código CRC 8bed03ef. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:17 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003180-72.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE PAULO INACIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "averbar os períodos especiais reconhecidos nesta
sentença e condenar o réu a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor da
parte autora, com DIB na DER (12/11/2019), e DIP na presente data, e pagar-lhe as
prestações vencidas, após o trânsito em julgado, considerando o tempo total de 27 anos, 08
meses e 12 dias".

Em suas razões recursais (Evento 16), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) no período até 29/04/1995, data da entrada em vigor da Lei nº 9.032/1995, o tempo
especial, em regra, se caracterizava por categoria profissional, sendo necessário que o grupo
profissional do segurado estivesse previsto nos anexos dos Decretos 53.831/1964 e
83.080/1979, assim, não pertencente a grupo profissional enquadrado na legislação então em
vigor, não há que se falar em caracterização de atividade especial, (ii) no  período de
29/04/1995 a 05/03/1997, há necessidade de comprovação da efetiva exposição aos agentes
nocivos através dos formulários oficiais SB-40 e DSS-8030, embora inexigível, ainda, laudo
técnico, (iii) a contar da regulamentação da Lei 9.032/1995, tornou-se imprescindível, além
do formulário, a apresentação de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho –
LTCAT, expedido por médico do trabalho ou engenheiro especializado em segurança do
trabalho, (iv) não havendo a informação do médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho responsável pela monitoração e pelos registros ambientais o período de trabalho,
não pode ser enquadrado como atividade especial, sendo que o PPP deve ser preenchido
como a identificação dos responsáveis pelo registro ambiental, nos termos da Instrução
Normativa nº 77/2015, arts. 262 a 264, (v) a atividade profissional sujeita ao agente ruído,
mesmo em período anterior à vigência da Lei n.º 9.032/1895, deve ser comprovada através de
laudo pericial contemporâneo, (vi) no caso concreto, não devem ser considerados especiais os
períodos referidos pela parte autora, tendo em vista que deve ser observada exposição de
modo habitual e permanente aos alegados agentes nocivos, e (vii) na eventualidade de ser
mantido o benefício, o prazo para cumprimento da medida liminar não deve ser inferior a 45
dias úteis ou, subsidiariamente, 45 dias corridos, cabendo a contagem, inclusive, a partir da
apresentação nos autos da petição que informou que foi solicitado ao setor responsável o
cumprimento da decisão.
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Contrarrazões de Evento 21.

VOTO

A caracterização da especialidade do tempo de labor do segurado deve ser
considerada de acordo com legislação vigente à época do exercício da atividade. O tempo de
serviço prestado até o início da vigência da Lei n. 9.032/1995 pode ser considerado especial
com base apenas no rol previsto nos anexos dos atos normativos regulamentadores da
legislação previdenciária, mormente os do Decreto n. 53.831/1964 e do Decreto n.
83.080/1979, os quais nominavam as atividades tidas como prejudiciais à saúde e à
integridade física do segurado consoante a exposição a determinados os agentes químicos,
físicos e biológicos (itens 1.1.1 a 1.3.2 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e Anexo I do
Decreto n. 83.080/1979), bem como aquelas que, de acordo com a categoria profissional,
deveriam ser classificadas, por presunção legal, como insalubres, penosas ou perigosas (itens
2.1.1 a 2.5.7 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e anexo II do Decreto n. 83.080/1979).

O não enquadramento da atividade exercida pelo segurado em uma das
consideradas presumidamente especiais pelos decretos regulamentadores segundo o grupo
profissional não impede a caracterização da especialidade do seu tempo de serviço,
trabalhado até o advento da Lei n. 9.032/1995, acaso fique efetivamente comprovado através
de perícia ou documento idôneo a sua insalubridade, periculosidade ou penosidade.

Ou seja, a Lei n. 9.032, publicada em 29/4/1995, ao acrescentar os §§ 4º e 5º ao
art. 57 da Lei n. 8.213/1991, modificou radicalmente a sistemática de aposentadoria com
contagem de tempo especial até então existente: (i) não contempla mais a possibilidade de
concessão de aposentadoria especial decorrente de mero enquadramento em categoria
profissional, (ii) o trabalho exercido sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
só pode ser computado como especial se for não ocasional e não intermitente, e,
consequentemente, (iii) a efetiva exposição aos agentes nocivos ou de risco deve ser
demonstrada.

Mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995, os Decretos ns. 53.831/1964 e
83.080/1979 foram mantidos em vigor pelo art. 152 da Lei 8.213/1991 (hoje revogado), até
que fossem integralmente regulamentados os arts. 57 e 58. A regulamentação só veio ocorrer
em 5/3/1997, em virtude da edição do Decreto n. 2.172, que, em regra, deixou de prever a
periculosidade como fator para contagem especial do tempo de serviço.

A partir da MP 1.523, de 11/10/1996, convertida na Lei n. 9.528/1997, o art. 58,
§ 1º, da Lei n. 8.213/1991 foi alterado de modo que a contagem do tempo de serviço especial
passou a depender de comprovação de exposição efetiva mediante formulário emitido pelo
empregador, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por
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médico do trabalho, na forma estabelecida pelo INSS. Assim, a caracterização e a
comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na lei
em vigor à época da prestação do serviço (art. 70, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999), uma vez
que a legislação que rege o caráter especial das atividades laborais sofreu alterações ao longo
do tempo.

A relação de agentes químicos, físicos e biológicos constava no Anexo do
Decreto  n. 53.831/1964 e, depois, passou a constar nos Anexos I e II do Decreto n.
83.080/1979 até 6/3/1997, quando foi editado o Decreto n. 2.172/1997 (Anexo IV). A partir
de 7/5/1999, todavia, a relação de agentes nocivos passou a ser elencada no Anexo IV do
Decreto n.  3.048/1999, e, desde a edição do Decreto n. 3.265, em 29/11/1999, de forma
exaustiva e, em regra, com aferição de caráter quantitativo, ou seja, em nível de concentração
superior aos limites de tolerância estabelecidos, com base na Norma Regulamentadora n. 15
do Ministério do Trabalho e Emprego e seus diversos anexos. A exceção reside para os
agentes nocivos que foram apenas qualificados (por exemplo, os do Anexo 13 da NR 15),
hipótese em que a aferição será apenas qualitativa.

Vale registrar que, não obstante o fato de o rol de agentes nocivos ser exaustivo,
as atividades ali listadas são exemplificativas, importando a exposição aos agentes insalubres
em questão (Redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999).

Frisa-se, então, que, a partir da edição do Decreto n. 3.265/1999, em 29/11/1999
o critério passou a ser, em regra, quantitativo, aferido por meio da Norma Regulamentadora
n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Tal norma traz, em seu interior, diversos anexos,
sendo que, em alguns deles, os agentes nocivos foram apenas qualificados, devendo, nesses
casos, a aferição ser, por óbvio, apenas qualitativa.

Ressalta-se que, com a edição do Decreto nº 3.265/1999, os agentes químicos,
de forma geral, passaram a ser aferidos de forma quantitativa, por meio da Norma
Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Nela, a exposição dos agentes
mais comuns, aqueles especificados nos Anexos nº 11 e 12, é quantificada, já o Anexo n. 13 a
exposição é qualificada, enquanto que o Anexo n. 13-A é regra excepcional, somente quanto
ao benzeno.

A respeito da conversão de tempo especial após 28/5/1998, transcreva-se o
julgado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE
ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO. 1. A eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.151.363/MG (Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2011),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de ser cabível a
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conversão do tempo de serviço especial em comum após 1998, desde que comprovado o
exercício de atividade especial. (...) (AgRg no REsp 1213195, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIM, Segunda Turma, julgado em: 20/3/2014)

É necessário destacar também que não se exige a demonstração de que a
exposição aos agentes nocivos, principalmente o ruído, tenha ocorrido de forma permanente
em períodos anteriores à publicação da Lei n. 9.032/1995, mas sim habitualmente, pelo
menos. Destaquem-se:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM
Nº 13 DA TNU. (...) 4. Ademais, a jurisprudência da TNU já está pacificada no sentido de
que antes de 29/4/1995 a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não
precisa ocorrer de forma permanente. Esse entendimento, enunciado na Súmula nº 49 da
TNU, aplica-se irrestritamente a quaisquer agentes nocivos, inclusive ruído. Aplica-se, por
isso, a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe Pedido de Uniformização, quando a
jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”.5. Pedido não
conhecido. (TNU, PEDILEF 200970590026853, DOU 23/8/2013)

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO
DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO APÓS
1998. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERMANÊNCIA NA EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL SOMENTE
ATÉ 28/04/1995. INCIDENTE PARCIAMENTE PROVIDO. (...) Assim, a exposição de forma
não permanente a esses agentes nocivos impede o reconhecimento de tempo especial
posterior a 28/04/1995. Porém, o tempo anterior a 29/04/1995 merece esse reconhecimento,
dada a comprovação de exposição habitual aos agentes nocivos. 7. Diante disso, impõe-se o
reconhecimento como tempo especial de trabalho somente no período de 01/10/1986 a
28/04/1995. 8. Sugiro ao ilustre Presidente desta Turma Nacional que imprima a sistemática
prevista no art. 7º do Regimento Interno da TNU a todos os Incidentes congêneres, que
versem sobre a desnecessidade da demonstração de exposição permanente a agente
insalubre antes de 1995, determinando a sua devolução às Turmas de origem para
manutenção ou adaptação dos julgados conforme a orientação ora pacificada. 9. Incidente
parcialmente provido. Anulação do acórdão recorrido, para que prossiga no julgamento nos
termos da premissa jurídica firmada neste julgamento. (TNU, PEDILEF 200771950012920,
DOU 29/06/2012.)

O simples fato de o laudo ou o PPP apresentado ser extemporâneo em relação
ao período laborado não desnatura a força probante do documento anexado aos autos, tendo
em vista que, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, o empregador
tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas
em condições especiais. Ademais, a empresa empregadora deve garantir a veracidade das
declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição
à penalidade prevista no art. 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada
criminalmente, nos termos do art. 299 do Código Penal.
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Desnecessária, contudo, a presença de laudo técnico nos autos quando presente
algum documento a que ele se refere, como PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário e
Informações sobre Atividades Especiais), porque se presume sua veracidade, até porque, do
contrário, para o caso de prestação de informação falsa ou mesmo falsificação do documento,
há expressa cominação ao infrator estampada no próprio documento, sendo que caberia ao
INSS ou mesmo ao MTE eventual fiscalização de transgressões na confecção dos
documentos. Além disso, as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a
evolução tecnológica, logo supõe-se que, em tempos pretéritos, a situação era pior ou quando
menos igual à constatada na data da elaboração, como exposto no precedente do Tribunal
Regional Federal da 3º Região (AC 2002.03.99.014358-8, DJ 11/3/2009, p. 921) e do TRF
desta 2ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDO. EXTEMPORANEIDADE DO LAUDO
TÉCNICO. CONVERSÃO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONVERSÃO DE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EM INTEGRAL.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. (...) III – A
extemporaneidade do laudo técnico pericial não lhe retira a força probatória, já que,
constatada a presença de agentes nocivos no ambiente de labor em data posterior à de sua
prestação, mesmo com as inovações tecnológicas e de medicina e segurança do trabalho
advindas com o passar do tempo, reputa-se que, à época da atividade, a agressão dos agentes
era igual, ou até maior, dada a escassez de recursos existentes para atenuar sua nocividade e a
evolução dos equipamentos utilizados no desempenho das tarefas. IV - É possível a conversão
de período especial em comum, e vice-versa, em qualquer tempo (STJ, REsp nº 1010028/RN,
5ª Turma, publicado no Dje de 07/04/2008); (...) (TRF, 2ª REGIÃO, APELREEX
200850010161151/RJ, DJ 22/2/2011, Primeira Turma Especializada)

Nesse sentido, o Enunciado 68 da TNU: "O laudo pericial não contemporâneo
ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Nos termos da jurisprudência da 1ª Seção do  STJ (Petição 10.262/RS), a
exigência de juntada do laudo técnico somente se justifica quando suscitada, pelo órgão
previdenciário, objeção específica às informações técnicas constantes do PPP, ou seja, quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência dos dados do documento.
Nos termos do Ministro Relator Sérgio Kukina:

(...) Lícito se faz concluir que, apresentado o PPP, mostra-se despicienda a também juntada do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) aos autos, exceto quando
suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e
do próprio laudo que o tenha embasado (...)

 No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o
Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 664.335/SC, em decisão com repercussão geral,
fixou as seguintes teses:
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"Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a
seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria."

Concluiu o STF que a especialidade da atividade decorrente de ruídos jamais
pode ser afastada pela utilização do EPI (ainda que eficaz). Dentro do conceito de "EPI
eficaz", especificamente quanto ao uso de protetor auricular, registre-se que o voto do
Ministro Luiz Fux assentou que, atualmente, o fator de risco não possui equipamento de
proteção capaz de eliminar ou neutralizar todos os efeitos maléficos que gera à saúde
humana, pois a atuação desse agente não se restringe aos órgãos auditivo, atingindo o
organismo do trabalhador como um todo. Isso conduz, segundo o Relator, além da perda
auditiva, a disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Ressaltou, inclusive, que a
elevação dos níveis de estresse causada pelo ruído em excesso fazem eclodir problemas
emocionais e doenças psicológicas.

Registre-se que, no que se refere ao uso de EPI eficaz (tese n. 1), caso
comprovado, deve ser afastada sua caracterização como especial somente a partir de
3/12/1998, com o advento da MP 1.729, convertida na Lei  9.732/1998, que, ao alterar a
redação do § 2º do art. 58 da Lei 8.213/1991, passou a exigir informações sobre o uso efetivo
do EPI. Logo, para o período anterior, diante da ausência de previsão expressa em lei, o uso
de EPI era facultativo, de sorte que mesmo constando no laudo/PPP o seu uso, deve ser
considerado como efetivamente exposto ao agente nocivo até 2/12/1998.

Ademais, nota-se, desse julgado com repercussão geral, que teve por objeto
especificamente o agente físico ruído, nenhum outro agente nocivo foi objeto de análise e,
quando o for com o mesmo tema (EPI eficaz), poderá ou não ter o mesmo destino. Por isso
que, para outros agentes nocivos, se ficar comprovado que, em razão da gravidade da
exposição ou mesmo da alta nocividade ínsita ao agente, não puder ser neutralizado pelos
EPIs especificados, por certo e de igual forma ao ruído, deve ser afastada a suposta proteção
do equipamento. Portanto, cada agente deve sofrer a análise individualizada quanto à
neutralização por uso de EPI.

A Súmula nº 87 da TNU tem a seguinte redação: “A eficácia do EPI não obsta o
reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03/12/1998, data de início da
vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei nº 9732/98”.

A TNU, no julgamento do PEDILEF  0004439-44.2010.4.03.6318, vinculado
ao tema representativo da controvérsia n. 213, em 25/06/2020, firmou o seguinte
entendimento:
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"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de
equipamento de proteção individual (EPI) eficaz pode ser fundamentadamente desafiada pelo
segurado perante a Justiça Federal, desde que exista impugnação específica do formulário na
causa de pedir, onde tenham sido motivadamente alegados: (i.) a ausência de adequação ao
risco da atividade; (ii.) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii.)
o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv.) a ausência ou
insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso o uso adequado, guarda e conservação;
ou (v.) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI. II -
Considerando que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) apenas obsta a concessão do
reconhecimento do trabalho em condições especiais quando for realmente capaz de neutralizar
o agente nocivo, havendo divergência real ou dúvida razoável sobre a sua real eficácia,
provocadas por impugnação fundamentada e consistente do segurado, o período trabalhado
deverá ser reconhecido como especial."

Do agente físico ruído

Acerca da especialidade em razão de exposição ao agente ruído, há orientação
do STJ (Pet 9.059 RS 2012/0046729-7) no sentido de que o reconhecimento do tempo de
contribuição de forma especial exige, para atividades exercidas:

(i) até 5/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 80 decibéis (Decreto n.
 53.831/1964, item 1.1.6); (ii) a partir de 6/3/1997, a exposição a ruídos médios acima de 90
decibéis (Decreto n.  2.172/1997, item 2.0.1); (iii)  a partir de 19/11/2003, a exposição a
ruídos médios acima de 85 decibéis (Decreto n. 4.882/2003 c/c NR 15 do MTE).

Conforme o entendimento da TNU, no PEDILEF 201072550036556 (DJ,
27/6/2012), quanto aos níveis de ruído variados durante a jornada de trabalho do segurado, a
técnica ideal a ser utilizada é a média ponderada, a qual se atribui peso ou importância
diferente a cada valor, sendo afastada a técnica de “picos de ruído”, em que se considera
apenas o nível de ruído máximo, desconsiderando-se os valores mínimos.

Quanto ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não identificado para o
ruído, tal medida ou forma de aferição se assemelha à média, que justamente leva em
consideração o turno e tempo do labor (jornada), sendo que, normalmente, são de oito horas
diárias, logo se mostraria até mesmo inócua a análise/método quando já existente outro com a
mesma característica para esses trabalhadores padrão (jornada de oito horas diárias).

No entanto, adveio a decisão proferida no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização que, após julgamento dos embargos de declaração em
21/03/2019, assim definiu (TESE FIRMADA):

(a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é
obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a
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medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica
utilizada e a respectiva norma";  (b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da
metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve
ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico
(LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva
norma".

Portanto, mesmo a partir de 19/11/2003, não é obrigatória a adoção da
metodologia de medição de ruído prevista na NHO-01, podendo continuar sendo
facultativamente adotada a metodologia da NR-15, conforme motivos extraídos do voto do
juiz relator do acórdão:

“Como se vê, no gráfico acima, a NHO-01 é mais benéfica ao trabalhador. Ademais, a
metodologia de aferição do ruído da NR-15 estabelece que “os níveis de ruído contínuo ou
intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com instrumento de nível de pressão sonora
operando no circuito de compensação "A" e circuito de resposta lenta (SLOW). As leituras
devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”. Tal procedimento está contido na regra
do item 5.1.2 da NHO 01, o qual estabelece que a avaliação da exposição pelo nível de
exposição deve ser realizada, preferencialmente, utilizando-se medidores integradores de uso
individual, também denominados de dosímetros de ruído, e, na indisponibilidade destes
equipamentos, poderão ser utilizados outros tipos de medidores integradores ou medidores de
leitura instantânea, portados pelo avaliador. Nesse sentido, para aferição do agente ruído,
deve-se aceitar também a metodologia prevista na NR-15 e não somente a da NHO-01.
Cumpre registrar ainda que, em se tratando de ruído contínuo ou intermitente, ambas as
metodologias levam em conta a exposição do segurado ao agente ruído durante toda a
jornada de trabalho do segurado e não a simples medição de forma pontual. Enfim, o fator
tempo de exposiçao também é levado em consideração e não somente a intensidade do ruído
instantâneo. Outro fator relevante é que, para o período em exame, os limites de tolerância do
agente ruído devem ser aqueles definidos no Quadro do Anexo I da NR-15 do MTE (art. 280,
IV, da Instrução Normativa/INSS n. 77/2015), como já destacado no acórdão.”

Sabe-se que os agentes nocivos e os limites de tolerância são fixados pela
legislação trabalhista, principalmente a NR-15, ao passo que a metodologia de avaliação deve
observar a FUNDACENTRO (NHO-01). No caso do ruído, superior a 85 dB desde
18/11/2003, o Nível de Exposição Normalizado – NEN a ser aferido é o nível médio (LEQ,
LAVG ou TWA) de exposição convertido para uma jornada padrão de 8 horas diárias, nos
termos da NHO-01 acima citada, isso a partir de 01/01/2004, nos termos do Decreto n.
 4.882/2003.

Registre-se que o art. 140 da Instrução Normativa INSS n. 57/2001, em sua
origem, de fato não registrou a necessidade de se informar, no PPP, a forma de medição do
ruído. A mudança ocorreu a partir da IN/INSS n. 77/2015, que, em seu Anexo XV, conforme
alteração promovida pela Instrução Normativa/INSS n. 85, de 18 de fevereiro de 2016 (item
15.5), descreveu campo específico para tanto, pelo que, quer até 2016 por meio dos laudos
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técnicos, quer depois também por meio do PPP, tal especificidade deve fazer parte dos
documentos trazidos aos autos, inclusive desde o ajuizamento da demanda, por ser tratar de
ato constitutivo do direito.

Assim, ainda que não registrado o nível de ruído normalizado (NEN), ao menos
na forma estabelecida pela NR-15, deve se fazer presente, no PPP ou pelo menos no LTCAT:
“Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB) com
instrumento de nível de pressão sonora operando no circuito de compensação "A" e circuito
de resposta lenta (SLOW). As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador”.

As Curvas de Ponderação ou de Compensação (principalmente a do tipo A) são
filtros que servem para reproduzir a resposta do ouvido humano para o ruído contínuo ou
intermitente do ambiente de trabalho e devem ser aferidos por meio do decibelímetro,
colocado próximo do ouvido. Portanto, a mera aferição por meio de simples
dosimetria/decibelímetro inserta no PPP é suficiente como forma de cálculo do ruído nos
termos da NR-15, ao passo que o NEN é até mesmo um padrão extra de aferição, sendo
dispensável quando existente outra com a mesma eficiência e nos termos da lei.

Nesses termos, diante do que foi definido no PEDILEF n. 0505614-
83.2017.4.05.8300, vinculado ao tema representativo da controvérsia n. 174, da Turma
Nacional de Uniformização, aqueles períodos posteriores a 1/1/2004, devem ser aferidos na
forma prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO, devendo o PPP apresentar o método de
apuração do ruído na forma padrão (LEQ, LAVG ou TWA) ou informar que a dosagem ali
apresentada passou pelo necessário NEN - Nível de Exposição Normalizado ou mesmo na
forma da NR-15, por decibelímetro com curva de compensação A.

Quanto à exigibilidade de apresentação de histogramas e medições de ruído ao
longo de todo o tempo de labor, cumpre registrar que a exigibilidade de memória escrita das
medições de ruído só começou em 11/10/2001, por força do art. 173, III, da Instrução
Normativa INSS/DC nº 57, de 10 de outubro de 2001. Antes disso, nenhum ato normativo
previa exigência de histograma ou de gráfico de medição de ruído. Os efeitos da IN INSS/DC
nº 57 e posteriores não podem retroagir no tempo. Percebe-se que a necessidade de
apresentação de histograma foi inserida na regulamentação antes do perfil profissiográfico
previdenciário, que, por sua vez, tornou tal exigência ultrapassada.

Vale destacar que a instrução do requerimento administrativo objetivando a
concessão de aposentadoria especial reclamava, para períodos de trabalho posteriores a
28/4/1995 e anteriores a 1º/1/2004, a apresentação de documentos indicados nos incisos I a III
do artigo 161 da Instrução Normativa nº 20/2007 do INSS. A partir da referida data
(1º/1/2004), o documento exigível passou a ser o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
a ser elaborado pela empresa “...de forma individualizada para seus empregados,
trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos,
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físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física...”
(caput do art. 178 da IN nº 20/2007 do INSS). Nada obsta, contudo, que seja preenchido PPP
relativo a períodos anteriores a 1º/1/2004.

Em qualquer dos casos (ou seja: períodos anteriores ou posteriores a 1º/1/2004),
a apresentação do PPP dispensará a apresentação conjunta de laudo técnico ou outro
documento similar, a teor do disposto no inciso IV do art. 161 e no § 1º do mesmo art. 161 da
IN 20/2007 do INSS, cujas redações são reproduzidas a seguir: “IV - para períodos laborados
a partir de 1º de janeiro de 2004, o único documento exigido do segurado será o Perfil
Profissiográfico Previdenciário-PPP.  § 1º Quando for apresentado o documento de que trata
o § 14 do art. 178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico Previdenciário),
contemplando também os períodos laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispensados
os demais documentos referidos neste artigo.”

Em suma: havendo apresentação de PPP, não há – como regra geral –
necessidade de apresentar laudo técnico; por conseguinte e pelas mesmas razões, não faz
sentido exigir histograma em hipótese em que se apresenta PPP.

Na verdade, nos termos do art. 58, § 1°, da Lei 8.213/1991, basta o trabalhador
apresentar formulário estabelecido pelo INSS, emitido pela empresa ou preposto, com base
em laudo técnico de condições ambientais expedido por profissional habilitado. Nesse
sentido: TRF, 2ª Região, AC 201351011221724, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA,
DJ: 5/12/2014.

Do caso concreto

A sentença reconheceu, como especiais, os períodos impugnados de 01/07/1991
a 01/10/1991, 02/10/1991 a 13/07/2000, 19/02/2001 a 11/01/2012 e de 12/01/2012 a
11/10/2019. 

Para os períodos de 01/07/1991 a 01/10/1991 e 02/10/1991 a 13/07/2000, o
autor apresentou o PPP expedido pela empresa Granbrasil Granitos do Brasil S/A
demonstrando que laborou como servente e marteleiro e esteve exposto a ruído em
intensidade de 98,9 e 102,0 dB (acima do limite legal), sendo a forma de apuração do agente
por meio de dosimetria (o que é suficiente para demonstrar o uso da metodologia prevista na
legislação), contendo o documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que
realizaram os registros ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se
que a forma de exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise
das atividades desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 
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Para o período de 19/02/2001 a 11/01/2012, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Ultramar Mineração e Serviços Ltda. demonstrando que laborou como
marteleiro e o perador de perfuratriz e esteve exposto a ruído em intensidade de 120,9 dB
(acima do limite legal), sendo a forma de apuração do agente por meio de dosimetria (o que
é suficiente para demonstrar o uso da metodologia prevista na legislação), contendo o
documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros
ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de
exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades
desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Para o período de 12/01/2012 a 11/10/2019, o autor apresentou o PPP expedido
pela empresa Ultramar Mineração e Serviços Ltda. demonstrando que laborou como
marteleiro e o perador de perfuratriz e esteve exposto a ruído em intensidade de 120,9 dB
(acima do limite legal), sendo a forma de apuração do agente por meio de dosimetria (o que
é suficiente para demonstrar o uso da metodologia prevista na legislação), contendo o
documento todos os requisitos legais, inclusive os profissionais que realizaram os registros
ambientais, o que presume a elaboração de laudo técnico. Registre-se que a forma de
exposição habitual e permanente do agente se concluiu com base na análise das atividades
desenvolvidas e do local de prestação do serviço. 

Como se observa, o autor esteve exposto a ruído em intensidade acima do limite
permitido em lei nos períodos impugnados pela autarquia recorrente. 

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento de tempo especial e a
concessão da aposentadoria desde a DER. 

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. (...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento
de sentença, independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática
de um ato processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC),
também traz consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal,
tais como a incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de
penhora de bens e valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença,
dentre outras. E, sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a
mesma natureza jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina
a contagem em dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do
Conselho da Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em
dias úteis o prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido. (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).
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Segundo o Enunciado 66 destas Turmas Recursais/ES, "o prazo para
cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia
útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de
intimação do sistema processual utilizado" (Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020).

A sentença determinou a implantação do benefício em 30 dias úteis, ou seja, em
consonância com o entendimento destas TRs. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000853045v7 e do código CRC 317ac049. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003180-72.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JORGE PAULO INACIO (AUTOR)
ADVOGADO: PABLO LUIZ MESQUITA (OAB ES024396)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888988v2 e do código CRC aa682b41. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005318-83.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEIR MUNIZ DA PAIXAO (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos  pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de  direito à percepção do
benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento das atividades
laborais sujeitas às condições nocivas, afastando a aplicação da norma prevista no parágrafo
8º do art. 5° da Lei nº 8.213/1991. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que a parte autora  faria jus à averbação como
especial dos períodos de 1/3/1996 a 4/10/2007 e 1/3/2014 a 1/6/2018 e à concessão de
APOSENTADORIA ESPECIAL desde a DER em 2/1/2017. O autor, na inicial, pugnou
pela opção de permanecer exercendo atividades sujeitas a agentes nocivos e o acórdão não se
manifestou sobre tal questão. Assim, assiste razão ao INSS, motivo pelo qual se passa a sanar
o vício apontado.

O § 8º do art. 57 da Lei 8.213/1991 veda a percepção de aposentadoria especial
por parte do trabalhador que continuar exercendo atividade especial. 

Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria,  no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 791.961, com repercussão geral (Tema 709), 
decidiu, em 5/6/2020, que o trabalhador que recebe aposentadoria especial não tem
direito à continuidade do recebimento do benefício quando continua ou volta a
trabalhar em atividade nociva à saúde, ainda que diferente da que ensejou o pedido de
aposentação precoce. 

Prevaleceu o entendimento do Relator, o Ministro Dias Toffoli, de acolher em
parte o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e manter a constitucionalidade
do parágrafo 8º do art. 57 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/1991), que
veda o recebimento do benefício especial para quem permanece ou volta à atividade de risco
após a aposentadoria, sendo que o art. 46 da lei prevê o cancelamento da aposentadoria a
partir do retorno à atividade sujeita a agentes nocivos.

Para a Corte Suprema, nas hipóteses em que o trabalhador solicitar a
aposentadoria e continuar a exercer atividade especial, a data de início do benefício será a
de entrada do requerimento (DER), inclusive para efeitos de pagamento retroativo.

Assim, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

i) "É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o
beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade
especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não". 
ii) "Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor
especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a
esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa,
seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou
sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão".
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 Assim, deve ser julgado improcedente a pretensão inicial com relação a esse
pedido do autor. 

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento
para, reconhecendo a omissão suscitada, julgar improcedente o pedido do autor para afastar a
regra prevista no §8° do art. 57 da Lei 8.213/1991, nos termos da fundamentação e do Tema
709 do STF, que passa a integrar o julgado embargado. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000839179v5 e do código CRC 0e2f60ad. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005318-83.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEIR MUNIZ DA PAIXAO (AUTOR)
ADVOGADO: ANDRESSA MASSALAI ALVARES (OAB ES022591)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles dar provimento para, reconhecendo a omissão
suscitada, julgar improcedente o pedido do autor para afastar a regra prevista no §8° do art.
57 da Lei 8.213/1991, nos termos da fundamentação, que passa a integrar o julgado
embargado. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888178v2 e do código CRC bc6cd5b0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022227-69.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE SERUTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria
por idade híbrida desde a DER em 09/06/2016.

Em suas razões recursais (Evento 38) o INSS alega, em síntese, que o tempo
rural remoto, de 01/01/1965 a 30/09/1980 não poderia ser contado para efeito de carência.
Esta matéria, inclusive, teve a repercussão geral reconhecida no STF. Com a exclusão do
tempo em questão, o autor não teria os 15 anos de contribuição na DER, e nem os 162 meses,
mas tão-somente 120 meses.

Contrarrazões de Evento 42.

VOTO

 A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou
a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
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rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria
por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Relatório dispensado, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.

Nestes autos, a parte autora busca a concessão de aposentadoria por idade na modalidade
híbrida desde a data do primeiro requerimento administrativo, formulado em 09/06/2016
(Evento 27).

Para tanto, aduz que implementou o requisito etário em 2008, devendo cumprir, 162 meses de
contribuição, consoante dispõe o art. 142 da Lei nº 8.213/1991. Informa que teve tempo rural,
laborado no período de 01/01/1965 a 30/09/1980, averbado por determinação judicial. Assim,
somando o tempo rural e urbano possui mais de 26 anos de tempo de serviço.

O benefício requerido administrativamente (NB 41/177.848.023-0), em 09/06/2016, foi
indeferido ao argumento de que o período de atividade rural, de 01/01/1965 a 30/09/1980, não
foi computado para efeito de carência, por se tratar de período sem contribuição para a
Previdência Social.
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Em contestação (Evento 10), o INSS aduz que o autor não comprovou o exercício de atividade
rural em regime de economia familiar no período imediatamente anterior à entrada do
requerimento administrativo, por essa razão não faz jus à percepção do benefício
previdenciário como pleiteado na inicial.

Infere-se dos documentos coligidos aos autos, que apenas após a juntada de requerimento de
reafirmação da DER pelo segurado, o INSS lhe concedeu a aposentadoria por idade (NB
41/183.436.413‐0, DER: 15/08/2017 – Evento 8) com DIB apenas em 05/01/2018.

Da cópia do processo administrativo NB 41/183.436.413‐0, requerido em 15/08/2017 (Evento
8), verifico que, embora computado mais de 25 anos de tempo de contribuição, o benefício só
foi concedido após a juntada de requerimento de reafirmação da DER pelo segurado. Não há,
contudo, nos referidos autos, qualquer informação que explique a necessidade de reafirmar a
DER. Não há inclusive, decisão administrativa fundamentada que deferiu o benefício, da qual
seria possível verificar a análise feita pela administração, e porque concluiu-se que o autor só
teria direito ao benefício a partir da reafirmação da DER. Ora, é dever da Autarquia orientar
o segurado quanto aos seus direitos, e assim lhe conceder o melhor benefício. Portanto, ainda
que o requerimento de reafirmação da DER tenha sido ato praticado voluntariamente pelo
segurado, tal fato, não afasta o seu direito à concessão do benefício desde a data de entrada
do primeiro requerimento administrativo, se nesse momento ele já tiver implementado todos os
requisitos à sua obtenção.

Incontroverso o tempo rural no interstício de 01/01/1965 a 30/09/1980 – período já averbado
no INSS por força de decisão judicial proferida os autos do Processo nº 2002.5050002132-
0 (Evento 3, TRANSLADO2) –, a questão controvertida nos autos cinge-se, pois, à
possibilidade de concessão de aposentadoria por idade na modalidade híbrida, ainda que não
exercida a atividade rural no período imediatamente anterior à DER.

Pois bem.

No caso em tela, quanto ao requisito da idade mínima, este restou preenchido haja vista que a
parte autora nasceu em 06/03/1943 (Evento 1, ANEXO2). Portanto, quando requereu
administrativamente o benefício (DER: 09/06/2019), já contava com mais de 65 anos. Logo,
nos termos do art. 142 da Lei n. 8.213/91, deverá comprovar a carência de 162 meses.

No que tange a concessão de aposentadoria por idade híbrida, a Lei nº 11.718/08 introduziu
no sistema previdenciário brasileiro esse tipo de benefício que permite ao segurado mesclar
período urbano com período rural para completar a carência mínima exigida.

O § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/91, assim dispõe:

“Art. 48 – A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se
mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso
de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I,
na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.
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§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o
efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período  a que
se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. 

§ 3o  Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no
§ 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

§ 4o  Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de
acordo com o disposto  no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como
salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de
salário-de-contribuição da Previdência Social.”

Assim, de acordo com o § 3° do art. 48 da Lei nº 8.213/91, os trabalhadores rurais que
completarem 60 ou 65 anos de idade (mulher e homem) e não atendam as condições do § 2º da
mesma lei, podem somar o tempo de contribuição sob outras categorias (contribuinte
individual, facultativo, empregado, empregado doméstico) ao tempo de atividade rural. Trata-
se de inovação legislativa trazida pela Lei nº 11.718/2008, criando uma modalidade de
aposentadoria por idade conhecida como aposentadoria híbrida.

A despeito de a legislação previdenciária dispor que o trabalhador rural que não atenda à
regra básica para a aposentadoria por idade rural, com comprovação de atividade rural em
toda a carência, possa preencher o período de carência faltante com tempo de contribuição
em outra espécie de categoria de segurado, questão que se coloca é se a regra da
aposentadoria híbrida pode ser aplicada em favor do segurado que não estiver exercendo
atividade rural no momento em que completa a idade mínima.

Nesta análise, é importante pontuar que o objetivo da modificação legislativa foi a de regular
as situações de alternância entre trabalho rural e urbano, protegendo os trabalhadores que
dedicaram significativo tempo de sua vida em atividades no campo e que, por passarem a
trabalhar no meio urbano, não poderiam aproveitar tal período para fins de carência para a
concessão de benefício.

Assim, entende-se, à vista dos princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e
da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194,
parágrafo único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), que a
correta interpretação do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/91 é a de que a concessão da
aposentadoria por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de
segurado, mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na
qualidade de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a
última.
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Frise-se que este entendimento, que já estava consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), também foi acolhido pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (TNU), fixando-se a tese de que é permitida a concessão de aposentadoria mista por
idade, prevista no artigo 48, § 3º, da lei 8.213/91, mediante a mescla de períodos laborados
em atividade rural e urbana, não importando qual seja a atividade exercida pelo segurado ao
tempo do requerimento administrativo ou do implemento do requisito etário (Pedilef 5001373-
64.2013.4.04.7117).

Portanto, firma-se a premissa de que para a concessão da aposentadoria híbrida, não faz
diferença se a parte autora está ou não exercendo atividade rural no momento em que
completa a idade mínima ou apresenta o requerimento administrativo, nem o tipo de trabalho
predominante.

Ademais, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1007,
decidiu da seguinte forma sobre a matéria: o tempo de serviço rural, ainda que remoto e
descontínuo, anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado para fins da
carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido
efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991,
seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.

Assim, sendo certo que a soma do tempo rural e urbano, desde a data de entrada do primeiro
requerimento administrativo, formulado 09/06/2016, ultrapassava a 15 anos, conforme se
infere do mapa contributivo elaborado pelo INSS (fls. 22/23 do Evento 27 – 25 anos, 8 meses
e 11 dias), a parte autora faz jus à concessão do benefício vindicado, qual seja,
aposentadoria por idade na modalidade híbrida, desde então.

Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS a
conceder à parte autora aposentadoria por idade na modalidade híbrida (NB 41/177.848.023-
0), desde a data de entrada do requerimento administrativo formulado em 09/06/2016, bem
como pagar as parcelas devidas desde então, descontando-se os valores pagos em razão da
aposentadoria por idade (NB 41/193.436.413-0) concedida em 05/01/2018.

[...]

Pois bem. Com efeito, não merece acolhimento a tese aventada pela parte ré em
seu recurso.

Isso porque a respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ,
em 14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão
de aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
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período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Ademais, cumpre registrar que o STF, por maioria, no julgamento do RE
1281909, Tema 1.104 (requisitos legais necessários para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria híbrida por idade), reconheceu a inexistência de repercussão
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional.

Assim, a Sentença bem analisou as alegações das partes e todos os elementos
dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse
infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei
9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000854741v3 e do código CRC 7d66fe03. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5022227-69.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: JOSE SERUTI (AUTOR)
ADVOGADO: EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888835v2 e do código CRC 15396fbd.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:39 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006502-37.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA NILCEA FIGUEIREDO DALVI (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à autora a aposentadoria por
idade híbrida desde a DER em 15/03/2019.

Em suas razões recursais (Evento 21) o INSS alega, em síntese, (i) que sob pena
de negativa de vigência das normas expressas no §§ 1º 2º e 3º, do artigo, 48 da Lei 8.213/91,
não se presta à carência da aposentadoria ali prevista período que não seja imediatamente
anterior ao requerimento do benefício (ou cumprimento do requisito etário), por tempo igual
ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; (ii)
que não obstante o reconhecimento de período de atividade rural na via administrativa, a
questão não se resume à comprovação ou não do trabalho rural, mas sim na impossibilidade
de se utilizar o período rural anterior à vigência ada Lei n.º 8.213/91, sem recolhimento de
contribuição previdenciária para fins de carência; (iii) que de acordo com os documentos
juntados aos autos, a parte autora conta com apenas 158 contribuições mensais, número
inferior ao exigido em lei para a aposentadoria por idade, conforme tabela progressiva do art,
142 da Lei nº 8.213/91; (iv) que apesar de o tempo de serviço rural poder ser somado para o
cômputo do tempo urbano, tal período não poderá ser computado como período de carência,
conforme disposição expressa do § 2º do art. 55 da Lei nº 8.213/91; (v) que a decisão do STJ
no tema 1.007 traz ofensa à exigência constitucional de prévia fonte de custeio à criação,
majoração ou extensão de benefícios previdenciários sem a precedente fonte de custeio total;
e (vi) que prazo razoável para o INSS implantar benefícios concedidos judicialmente é de 45
(quarenta e cinco) dias, devendo ser computados em dias úteis. 

Contrarrazões de Evento 28.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o STF, por maioria, no julgamento do RE
1281909, Tema 1.104 (requisitos legais necessários para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria híbrida por idade), reconheceu a inexistência de repercussão
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geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, sendo devida a reativação do
presente feito.

Pois bem. A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo
de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria
por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
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período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido
de tutela provisória de urgência, objetivando a concessão de “aposentadoria híbrida”, com o
reconhecimento e averbação do tempo laborado como segurado especial em conjunto com as
contribuições vertidas como empregada urbana, com pagamento das prestações vencidas,
desde a data do requerimento administrativo.

 Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre afastar eventual coisa julgada relativa ao autos de nº 0039667-
81.2017.4.02.5051, pois verifico constar no presente processo novo requerimento
administrativo formulado em 15/03/2019.

Destaco que o Tema nº 1.007 foi julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo
sido firmada a seguinte tese:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao
segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.
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No presente caso, quanto ao requisito idade, esse restou devidamente preenchido, pois a
autora nasceu em 01/09/1957. Assim, na data da realização do requerimento administrativo,
em 15/03/2019, já possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade, pelo que não resta dúvida
quanto a este requisito.

Quanto ao cumprimento da carência, a autora, em síntese, afirma que o período rural somado
ao período de atividade urbana ultrapassa o tempo mínimo necessário para efeitos de
carência.

Citado, o INSS, em linhas gerais, sustenta que a autora não apresentou início de prova
material eficaz. Assim, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Pois bem.

É cediço que a Lei n° 11.718/08 criou um novo tipo de aposentadoria, que a doutrina vem
chamando de aposentadoria híbrida. Esta permite aos trabalhadores rurais o cômputo do
período laborado como urbano para fins de preenchimento da carência necessária à
concessão de aposentadoria por idade. Trata-se da previsão incluída no art. 48, §3°, da Lei n°
8.213/91.

Prevê o referido artigo:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida
nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no
§ 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (gn)

Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição
Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de
segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto
como segurado urbano ou como rural e de períodos de atividade, com ou sem a realização de
contribuições facultativas de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer discriminação em
relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência, do período
laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para
ambos, neste caso, é o mesmo.
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Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada como carência
mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição do art. 55, § 2º, da
Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008, disciplina de forma inovadora o cômputo de tempo
rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve prevalecer o
entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem aplicabilidade para
essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e da
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo
único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que a correta
interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria
por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de segurado,
mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade
de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última. A
propósito, vejam-se o seguinte julgado que ampara o entendimento acima exposto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL
E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO
ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano
durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008,
que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode
servir de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria
prejudicado por passar contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de
trabalhador rural, ademais, poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um
mês nesta atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais
por apenas um mês para fazer jus à aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de
salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito
etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana.
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5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado complete
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, em rigor
é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para fins de definição de
regime deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com efeito, a Constituição
Federal, em seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do requisito etário apenas para os
trabalhadores rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher, a aposentadoria mista é, pode-se dizer, subespécie da
aposentadoria urbana.”

(TRF 4ª Região, 5ª Turma, APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des. Fed.
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, DJ de 05/04/2013)

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural exercida
pela parte autora.

A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de prova
exclusivamente documental para a comprovação do vínculo empregatício, através de registro
em Carteira de Trabalho, ante a hipossuficiência dos trabalhadores do campo.

Verifico que o INSS homologou no processo administrativo o período  rural exercido de
01/09/1969 a 09/09/1977 (Evnto1, PROCADM3, fls.11).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

Sendo assim, há de se reconhecer o labor rural da autora como segurada especial de
01/09/1969 a 09/09/1977.

A autora comprova, ainda, que possui o tempo urbano de 158 (cento e cinqüenta e oito) meses
de carência, conforme CNIS Evento1, PROCADM3, fls.90.

Assim, somado o tempo rural ao urbano, a demandante alcança período de carência superior
ao necessário à concessão do benefício pleiteado.

Destarte, no caso vertente, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade (híbrida),
por ter completado a idade mínima e o período de carência superior a 180 (cento e oitenta)
meses, na forma do art. 48 c/c art. 142, ambos da Lei nº 8.213/1991.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do
CPC e CONDENO o INSS a:
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 a) Conceder em favor da parte autora MARIA NILCEA FIGUEIREDO DALVI o benefício de
aposentadoria por idade, com DIB na data do requerimento administrativo 15/03/2019 e DIP
na data desta Sentença;

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Por fim, quanto à impugnação do prazo para cumprimento da medida
antecipatória de tutela determinado na Sentença, insta registrar que a parte ré demonstrou, na
petição de Evento 24, que cumpriu o comando sentencial em
15/07/2020, restando configurada ausência de interesse recursal do INSS, pois a benesse foi
implantada antes do exaurimento do prazo determinado de 15 dias corridos previsto para
18/07/2020.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000828851v5 e do código CRC 1a94797c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006502-37.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA NILCEA FIGUEIREDO DALVI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA LOUZADA DELESPOSTE (OAB ES021794)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888837v2 e do código CRC 4aa122b6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:29 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001449-69.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DECRINO DE SOUZA DOS REIS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria
por idade híbrida desde a DER em 08/05/2018.

Em suas razões recursais (Evento 23) o INSS alega, em síntese, (i) que indeferiu
o pedido de averbação de tempo de serviço da parte requerente, uma vez que não foram
observados os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido feito
administrativamente; e (ii) que não há no caso dos autos qualquer elemento que permita
inferir que a parte autora desempenhava atividades rurícolas na condição de segurada
especial, o que torna necessária a reforma da sentença ora atacada, por não encontrar amparo
no ordenamento jurídico brasileiro. 

Contrarrazões de Evento 25.

VOTO

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou
a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:
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[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria
por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]
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Trata-se de pedido de concessão do benefício de Aposentadoria por Idade Híbrida, ajuizada
por DECRÍNIO DE SOUZA DOS REIS em face do INSS, a partir da data do requerimento
administrativo, em 08/05/18, com pagamento dos valores atrasados, devidamente corrigidos.

Dispensado o relatório.

A parte autora afirma que sempre trabalhou na roça, tendo se afastado do labor campesino
por alguns períodos. Pretende comprovar o trabalho rural na condição de diarista no período
de 1968-1979 e 1987-2011.

É possível conceder aposentadoria por idade mediante soma de tempo de atividade urbana e
rural, inclusive para fins de carência. Trata-se da aposentadoria por idade híbrida.

Nesse caso, a aposentadoria pode ser deferida ao homem a partir dos 65 anos de idade. Isso
está previsto na Lei nº 11.718/08, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei nº 8.213/91: “§ 3º. Os
trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º
deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.”

O fato de o(a) autor(a) não ser lavrador(a) no momento do requerimento de aposentadoria
não impede a concessão do benefício. A lei literalmente prevê que quem é trabalhador(a) rural
pode aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural para efeito de
completar a carência da aposentadoria por idade. Entretanto, a Primeira e a Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça atribuíram interpretação ampliativa à norma legal,
entendendo que a aposentadoria híbrida contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como aqueles que saíram do campo e foram para a cidade.
Dessa forma, a jurisprudência admite a concessão da aposentadoria por idade mediante a
mescla de períodos laborados em atividade rural e urbana, não importando qual seja a
atividade exercida pelo segurado ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento
do requisito etário. Eis os julgados que exemplificam a consagração desse entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. ART. 48, § 3º, DA LEI
N. 8213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E
RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO QUE ANTECEDE O
REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO
RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA.
POSSIBILIDADE.

1. A Lei 11.718/2008, ao alterar o art. 48 da Lei 8.213/91, conferiu ao segurado o
direito à aposentadoria híbrida por idade, possibilitando que, na apuração do tempo de
serviço, seja realizada a soma dos lapsos temporais de trabalho rural com o urbano.

2. Para fins do aludido benefício, em que é considerado no cálculo tanto o tempo de
serviço urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido
no momento anterior ao requerimento da aposentadoria.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 22



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 185/404

5001449-69.2019.4.02.5004 500000828731 .V4 JES10873© JES10873

3. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91 pode ser computado
para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda
que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.

4. O cálculo do benefício ocorrerá na forma do disposto no inciso II do caput do art. 29
da Lei n. 8.213/91, sendo que, nas competências em que foi exercido o labor rurícola
sem o recolhimento de contribuições, o valor a integrar o período básico de cálculo -
PBC será o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social.

5. A idade mínima para essa modalidade de benefício é a mesma exigida para a
aposentadoria do trabalhador urbano, ou seja, 65 anos para o homem e 60 anos para a
mulher, portanto, sem a redução de 5 anos a que faria jus o trabalhador exclusivamente
rurícola.

6. Recurso especial improvido.

(REsp 1476383/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 08/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
HÍBRIDA. CARÊNCIA. MOMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LABOR
URBANO OU RURAL. INDIFERENÇA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE TEMPO RURAL.
DESNECESSIDADE.

1. Esta Segunda Turma firmou entendimento segundo o qual "seja qual for a
predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no
momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o
trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei n.
8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural.
Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para
o labor exclusivamente rurícola (§§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/1991)." REsp 1.407.613/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe
28/11/2014.

2. Do mesmo modo, "se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei n. 8.213/1991 dispensam o
recolhimento de contribuições para fins de aposentadoria por idade rural, exigindo
apenas a comprovação do labor campesino, tal situação deve ser considerada para fins
do cômputo da carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, não sendo,
portanto, exigível o recolhimento das contribuições." (idem, ibidem) 3. Mantida a
decisão por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1479972/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/05/2015, DJe 27/05/2015)

A Turma Nacional de Uniformização reafirmou o entendimento de que “para fins do aludido
benefício, [é] irrelevante a natureza do trabalho exercido no momento anterior ao
cumprimento da idade mínima ou requerimento da aposentadoria (rural ou
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urbano)” (PEDILEF 5009416-32.2013.4.04.7200, Rel. Juíza Federal Ângela Cristina
Monteiro, DOU 24/11/2016).

Prevalece, portanto, o entendimento de que para fazer jus ao benefício previsto no § 3º do
artigo 48 da Lei 8.213/91 o segurado não precisa estar vinculado ao campo no momento em
que implementar o requisito etário ou formular o requerimento administrativo. Também não é
relevante se o trabalho predominante no período que antecedeu o requerimento foi o rural ou
o urbano.

Por outro lado, é necessário conjugar a interpretação do § 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/91
com o § 2º do mesmo artigo. O § 2º dispõe que “o trabalhador rural deve comprovar o efetivo
exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição
correspondente à carência do benefício pretendido” (grifei).

Assim, para ter direito à aposentadoria por idade típica, com redução de 5 anos na idade
mínima, o trabalhador rural precisa comprovar exercício exclusivo de atividade rural durante
180 meses no período imediatamente anterior ao requerimento da aposentadoria.

Em seguida, ao regular a aposentadoria por idade híbrida, o § 3º dispõe que, se o trabalhador
rural não atender ao disposto no § 2º, poderá satisfazer a condição ali prevista mesclando
tempo de atividade rural com tempo de contribuição sob outras categorias de segurado: “§ 3º.
Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no § 2º
deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher”.

A única condição inovadora prevista no § 3º em relação ao § 2º é a de que, em vez de se
computar exclusivamente tempo de atividade rural, admite-se somar indistintamente tempo de
atividade rural com tempo de contribuição em atividade urbana. Todas as demais condições
(requisitos) previstas no § 2º permanecem mantidas, inclusive a exigência de aferição do
tempo de serviço dentro do “período imediatamente anterior ao requerimento da
aposentadoria”.

Por isso, ainda que não seja obrigatória a vinculação ao trabalho rural no momento em que é
atingido o requisito etário ou requerido o benefício, é indispensável que o tempo de serviço
rural esteja inserido ou, ao menos, tenha continuidade ou proximidade com o “período
imediatamente anterior ao requerimento administrativo”. Consequentemente, é inaceitável,
mesmo para a concessão da aposentadoria por idade híbrida, o tempo de serviço rural
remoto, ao qual se tenha seguido intervalo significativo de inatividade, com perda da
qualidade de segurado.

Para efeito de aposentadoria por idade híbrida, o STJ já reconheceu a possibilidade de
computar tempo de trabalho rural remoto antes de 1991, sem o respectivo recolhimento (Tema
1007):

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
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contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a
predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho
exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo.”

Quanto ao período rural realizado nos períodos de 1968-1979 e 1987-2011, consta dos autos
como início de prova material apenas as anotações de vínculos rurais em sua CTPS.

Em audiência realizada, o autor afirmou que sempre foi diarista, tendo trabalhado para dois
principais fazendeiros, José Pessoti e Otávio Arpini, fato que foi confirmado pelas
testemunhas:

AUTOR: atualmente trabalha como diarista; que o último registro foi em 1987, quando estava
colhendo café; após a baixa, continuou a trabalhar na mesma propriedade; que depois
continuou a trabalhar com diarista para pessoas diversas; entre 1968 a 1978 trabalhou na
fazenda de José Tonassi da Silva; que fazia de tudo, roçar pasto, fazer cerca, cuidar de gado;
recebia na diária; não recebia salário; que depois voltou a trabalhar na mesma fazenda em
1988; que para Otávio Arpini trabalhava na fazenda de café, mamão e pimenta, sempre como
diarista; que nunca trabalhou como meeiro.

PRIMEIRA TESTEMUNHA: que já trabalharam juntos para Otávio Arpini; que o autor e a
testemunha sempre foram diaristas; que trabalhavam nessa fazenda com café, milho; que
antes o autor havia trabalhado em outra fazenda, de José Tomassi; que lá era mais trabalho
com gado e roçada de capim.

SEGUNDA TESTEMUNHA: que conhece o autor há quase 50 anos; que o autor trabalhou na
fazenda Pé do Morro, que pertence a José Antônio Inácio; que o autor trabalhou lá por 10
anos; que depois o autor foi trabalhar para Otávio Arpini, onde trabalhou por quase 10 anos;
não sabe dizer como era feito o pagamento do autor nessa fazenda; que também trabalhou
nessa fazenda do Tomassi, por 8 anos; que quando chegou o autor já estava trabalhando; que
a autora saiu e o autor permaneceu trabalhando; que nessa fazenda mexia com conserto de
cerca e cuidando do gado; que a testemunha trabalhou por 5 anos na fazenda de Otávio
Arpini.

A prova documental aliada à prova testemunhal, que foi segura e convincente, confirmou o
trabalho do autor em atividade rural na condição de diarista nos períodos mencionados na
inicial.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 contempla tanto o segurado especial (inciso VII do art. 11)
quanto o empregado rural (inciso I do art. 11) e o contribuinte individual (o inciso IV do art.
11 referia-se ao trabalhador autônomo e desde a Lei nº 9.876/99 foi consolidado no inciso V
do art. 11, que se refere genericamente ao contribuinte individual, onde está incluído, na
alínea g, o trabalhador eventual, o diarista). Assim, o direito à aposentadoria por idade sem
recolhimento de contribuições não era exclusivo do segurado especial.

O art. 143 da Lei nº 8.213/91 é uma norma transitória, cuja vigência foi prorrogada até
31/12/2010 para o trabalhador rural empregado e para o trabalhador rural enquadrado na
categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de
natureza rural, em caráter eventual, conforme art. 2º da Lei nº 11.718/2008. A parte autora
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requereu a aposentadoria em 2015. A partir de 1º/1/2011, empregados rurais e trabalhadores
rurais eventuais não mais podem requerer aposentadoria por idade com base no art. 143 da
Lei nº 8.213/91, ou seja, a aposentadoria por idade não mais lhes pode ser deferida apenas
com base na comprovação de exercício de atividade rural sem recolhimento de contribuições.
A carência passa a ser um dos requisitos exigíveis para a aposentadoria por idade desses
trabalhadores rurais. Não obstante, o art. 3º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 11.718/2008
prevê que até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº
8.213/91 é contada para efeito de carência na concessão de aposentadoria por idade ao
empregado rural e ao de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de
serviço de natureza rural.

Sem recolhimento de contribuições, só pode ser computado para fins de carência o tempo de
exercício de atividade rural na categoria de segurado contribuinte individual até 31/12/2010.
O período de 1º/1/2011 em diante não pode ser computado sem recolhimento de contribuições.
Seja como for, ficou provado que o tempo de exercício de atividade rural da parte autora como
segurado especial supera os 180 meses de carência e que essa atividade continuou sendo
exercida pela parte autora até o momento imediatamente anterior à data de entrada do
requerimento administrativo para concessão da aposentadoria.

O INSS já computou 10 anos, 5 meses e 3 dias de trabalho constantes do CNIS (EVENTO1,
PROCADM6, fl. 22).

Assim, considerando que o autor já completou 65 anos de idade, e alcançou a carência
mínima necessária, reputo preenchidos os requisitos legais previstos no art. 48, §3º, do CPC,
de modo que faz jus ao beneficio pleiteado.

Dispositivo

Isto posto, Julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a conceder à parte autora a
aposentadoria por idade Híbrida, com DIB na data do requerimento (08/05/18, NB
186.049.106-2).

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000828731v4 e do código CRC d658a98e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001449-69.2019.4.02.5004/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DECRINO DE SOUZA DOS REIS (AUTOR)
ADVOGADO: HÉLIO JOSÉ BIANCARDI OLIVEIRA (OAB ES016172)
ADVOGADO: HÉLDER LUÍS GIURIATTO (OAB ES015986)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.
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mediante o preenchimento do código verificador 500000888839v2 e do código CRC e1111e76. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:11 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003191-35.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO DE DEUS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria
por idade híbrida desde a DER em 17/09/2019 até a data do óbito de Waldemira Campos de
Deus, em 08/01/2000.

Em suas razões recursais (Evento 65) o INSS alega, em síntese, (i) que sob pena
de negativa de vigência das normas expressas no §§ 1º 2º e 3º, do artigo, 48 da Lei 8.213/91,
não se presta à carência da aposentadoria ali prevista período que não seja imediatamente
anterior ao requerimento do benefício (ou cumprimento do requisito etário), por tempo igual
ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido;
(ii) embora tenha se firmado o entendimento, no STJ e na TNU, de ser irrelevante o exercício
de atividade urbana ou rural na data do requerimento administrativo e ainda de que pode ser
computado para fins de carência o período anterior a publicação da Lei 8.213, isto não
implica dizer, ao contrário do que assentado na primeira instância, que se possa computar
para fins de carência período remoto, fora dos quinze anos imediatamente anteriores ao
cumprimento do requisito etário ou da data do requerimento administrativo; (iii) que não há
início de prova material válido para  os periodos rurais reconhecidos e a prova oral foi
limitada ao intervalo entre 31/03/2006 a 30/06/2009; (iv) somente o fato de o pai da autora ter
sido proprietário rural entre 1973 a 1997 - como indicado em processo administrativo anterior
- não permite inferir que a autora e seu marido retirassem seu sustento do labor agrícola; (v)
de acordo com os documentos juntados aos autos, a parte autora conta com
apenas 17 contribuições mensais, número inferior ao exigido em lei para a aposentadoria por
idade, conforme tabela progressiva do art, 142 da Lei nº 8.213/91. Por esta razão, também
não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade como trabalhador urbano; (vi) que
a decisão do STJ no tema 1007 traz ofensa à exigência constitucional de prévia fonte de
custeio à criação, majoração ou extensão de benefícios previdenciários sem a precedente
fonte de custeio total; (vii) que a parte autora verteu apenas 17 (dezessete) contribuições
urbanas ao RGPS, devendo ser feito um distinguishing em razão da discrepância entre a
maneira pela qual a recorrente contribuiu à previdência social e o modo pelo qual todos os
demais cidadãos brasileiros necessitam fazê-lo; e (viii) que o tempo de serviço rural no
período anterior a 1991 não é computado para fins carência.
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Contrarrazões de Evento 72.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o STF, por maioria, no julgamento do RE
1281909, Tema 1.104 (requisitos legais necessários para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria híbrida por idade), reconheceu a inexistência de repercussão
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, sendo devida a reativação do
presente feito.

Pois bem. A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo
de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 23



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 193/404

5003191-35.2019.4.02.5003 500000827931 .V5 JES10873© JES10873

por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Trata-se de demanda ajuizada por WALDEMIRA CAMPOS DE DEUS em face
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS objetivando a condenação da
Autarquia ré em conceder e pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na
modalidade híbrida (mista), a partir da data do requerimento administrativo, efetuado em
17/09/2019 (Evento 1, INDEFERIMENTO 3, página 1), com pagamento dos valores
atrasados, devidamente corrigidos.

Em decorrência do óbito da autora, em 08/01/2000 (Evento 8, CERTOBT2, Página 1), foi
deferida a habilitação de Antônio de Deus no polo ativo da ação, em sucessão à falecida
(Evento 40, DESPADEC1, Página 1).

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95.

1. FUNDAMENTAÇÃO

Dispõe a lei que o período de carência para as aposentadorias por idade, por tempo de
serviço/contribuição e a especial é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II
da Lei 8.213/1991). Acrescenta, ainda, o art. 142 que, com relação ao segurado inscrito na
Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, a carência das aposentadorias por idade,
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por tempo de serviço/contribuição e a especial obedecerá a uma tabela de transição, levando-
se em conta o ano em que o(a) segurado(a) implementou todas as condições necessárias à
obtenção do benefício.

O art. 48 da Lei 8.213/91 define os requisitos necessários à aposentadoria por idade rural,
nestes termos:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos
no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na
alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve
comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao
número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido,
computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta
Lei. (incluído pela Lei 11.718/2008.)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher. (incluído pela Lei 11.718/2008.)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será
apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado
especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (incluído
pela Lei 11.718/2008.).”

No caso dos autos, a parte autora pretende somar o tempo de atividade urbana com o tempo
rural para obter a aposentadoria mista, também chamada de híbrida, por considerar tempo
rural somado a tempo urbano.

O CNIS da autora possui os seguintes recolhimentos (Evento 1, CNIS5, Página 1):

Contribuinte individual: de 01/04/2018 a 30/06/2019;

Contribuinte individual: de 01/08/2019 a 31/08/2019.

O INSS homologou administrativamente os períodos de 13/09/1975 a 22/07/1997 e de
23/07/1997 a 30/08/1998 na qualidade de segurado especial (Evento 1, COMP17, Página 1),
quando do requerimento efetuado em 13/04/2011 pelo marido da autora (Evento 1, COMP20,
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Página 1). Na análise administrativa realizada quando do novo requerimento do marido da
autora, em 13/05/2019, o INSS voltou atrás e deixou de homologar os mencionados períodos
como de atividade rural (evento 1, PROCADM 21, página 80).

Com este novo entendimento o INSS contabilizou como tempo de contribuição e carência
apenas as contribuições constantes no CNIS do marido da autora e chegou ao total de 06
anos, 09 meses e 11 dias, e 82 contribuições para efeito de carência (Evento 1, PROCADM21,
Página 73).

Em relação à autora, a contagem administrativa realizada quando do requerimento
contabilizou apenas as contribuições efetuadas na qualidade de contribuinte individual
constantes no CNIS, tendo chegado ao total de 1 ano, 4 meses e 17 dias de tempo de
contribuição, e 17 meses de carência (Evento 38, PROCADM2, Página 41).

Esclarecidas estas questões, passaremos a analisar o período que a autora alega ter
trabalhado na qualidade de segurado especial.

Com a finalidade de comprovar o exercício de atividade rural, na qualidade de segurado
especial, a parte autora juntou aos autos o necessário início de prova material como certidão
de casamento com Antônio de Deus, realizado em 13/09/1975, onde o marido da autora consta
como lavrador (Evento 1, CERTCAS4, Página 1); histórico escolar do 1º grau, cursado nos
anos de 1985 a 1989, da filha da autora em escola localizada em área rural (Evento 1,
COMP7, Página 1); carteira de vacinação do filho da autora, nascido em 06/03/1985, com
endereço e área rural, Córrego Vargem Alegre (Evento 1, COMP7, Página 2); certidão de
batismo do filho da autora, em 11/07/1980, realizado na Igreja de Vargem Alegre, situada em
área rural (Evento 1, COMP7, Página 3); ficha cadastral na empresa Comercial Baldo, em
nome do marido da autora, realizada em 09/01/2008, na qual o autor se declarou agricultor
(Evento 1, COMP7, Página 7); declaração de Paulo Vargas Correia de que o marido da
autora foi meeiro, em regime de economia familiar, no Sítio Alegre, de propriedade do
declarante, no período e 23/07/1997 a 30/08/1998, com firma reconhecida em 15/04/2011
(Evento 1, COMP8, Página 1); ITR do Sítio Alegre, tendo Paulo Vargas Correia como
contribuinte, do ano de 1997 (Evento 1, COMP8, Página 2); declaração prestada por Genoefa
Coco Campo Dell’Orto, de que o marido da autora foi seu comodatário, em regime de
economia familiar, no Sítio Alegre, de 27/08/1973 a 22/07/1997, com firma reconhecida em
15/04/2011 (Evento 1, COMP9, Página 1); escritura pública de compra e venda, pela qual a
autora e sua marido venderam imóvel rural em 23/07/1997 (Evento 1, COMP9, Página 2);
escritura pública de doação por adiantamento da legítima, pela qual a autora recebeu imóvel
rural em 27/08/1973 (Evento 1, COMP9, Página 6); CCIR do Sítio Alegre, tendo como
declarante Genoefa Coco Campo Dell’Orto, na qualidade de usufrutuária, dos anos de
1996/1997 (Evento 1, COMP9, Página 10); contrato de parceria agrícola celebrado com
Valentin Trevizani, com vigência de 31/03/2006 a 30/06/2009, homologado pelo Sindicato de
Trabalhadores Rurais em 31/03/2006 (Evento 1, COMP10, Página 2); escritura pública de
compra e venda, pela qual Valentin Trevizani comprou de terreno rural em 22/12/2003 (Evento
1, COMP10, Página 3); ITR do Sítio Agua Viva, de propriedade de Valentin Trevizani, do ano
de 2010 (Evento 1, COMP10, Página 7); declaração de Valentin Trevizani de que a autora
trabalhou, juntamente com seu marido, em regime de economia familiar, na propriedade do
declarante, no período de 03/03/2006 a 30/07/2010, com reconhecimento de firma em
23/11/2010 (Evento 1, COMP10, Página 12); CTPS sem vínculos empregatícios (Evento 1,
CTPS15, Páginas 1/3); declaração do sindicato de trabalhadores rurais de que o marido da
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autora foi comodatário e meeiro de Genoveva Coco Dell’Orto e Paulo de Vargas Correia, de
27/08/1973 a 22/07/1997 e de 23/07/1997 a 30/08/1998, respectivamente (Evento 1,
DECLPOBRE16, Página 1).

Realizada audiência, esclareceu Antônio de Deus, viúvo de Waldemira, que já foi caseiro de
Paulo Cezar Gallo de 1998 a 2004; que morava na casa própria, mas tinha que dormir na
casa de Paulo Cezar, já que seu trabalho era noturno; que nesta época somente trabalhou
como caseiro; que neste período Waldemira trabalhava como faxineira por duas vezes por
semana nesta mesma residência; que Waldemira já trabalhava na roça, no terreno de sua mãe,
Genoefa, antes do casamento com o autor; que após o casamento, o autor foi trabalhar na
roça da Genoefa por um ano, com café, pimenta, coco, mandioca e feijão, e passou a trabalhar
como pintor e em obras, como diarista; que depois foi trabalhar como caseiro de Paulo Cezar;
que quando saiu do Paulo Cezar foi trabalhar como diarista urbano, vendendo coco, limpando
terreno, de 2004 a 2006; que em 2006 foi trabalhar na propriedade Valentim, para trabalhar
na agricultura, como meeiro de café e coco, que Waldemira trabalhava com autor nesta
propriedade na roça; que ambos tomavam conta da lavoura,  de hortaliças e mandioca; que
ficaram no Valentim até 2009; que saíram e foram morar em Guriri e o autor foi trabalhar
como autônomo e Waldemira passou a ser do lar e trabalhava como faxineira quando surgia o
serviço; que trabalha como autônomo até hoje; que Waldemira passou a ser somente do lar há
3 anos; que Paulo Vargas Correia é o proprietário rural de Vargem Alegre, que trabalhou de
1977 a 1978 na roça dele; que ficou trabalhando na terra de Genoefa até ir para Paulo
Vargas.

A primeira testemunha ouvida em Juízo, Geraldo Aparecido da Costa, afirmou que conhece
Antônio desde 2006, pois era seu vizinho; que conheceu Waldemira, que ela faleceu há 6
meses; que conheceu o casal trabalhando na roça de café e coco em 2006; que até 2009
trabalharam na roça de Valentim como meeiros, sem ajuda de empregados, somente os dois;
que depois que saíram de Valentim foram morar em Guriri, e não teve contato mais com o
casal; que somente teve contato com o casal de 2006 a 2009.

A segunda testemunha, Orlando Ramos, alegou que conheceu Antônio em 2006, quando ele
trabalhava na propriedade de Valentim, com café, coco e mandioca; que conheceu Waldemira
na mesma época; que ela também trabalhava na roça; que o casal trabalhou no Valentim até
2009; que não tem certeza se eram meeiros; que saíram e foram moram em Guriri; que não
sabe no que ele foi trabalhar depois do Sr. Valentim.

Nesse passo, ressalto que o contexto probatório é favorável, havendo, ainda que tênue, o início
de prova material necessário, restando comprovado o exercício de atividade rurícola,
realizado pela parte autora, quanto ao tempo de atividade.

Portanto, verifico a existência de início de prova material contemporânea e idônea acerca do
trabalho rural da parte demandante referente ao período de 27/08/1973 (escritura pública de
doação por adiantamento da legítima, pela qual a autora recebeu imóvel rural) a
23/07/1997 (venda do terreno rural de propriedade da autora e de seu marido) e de
31/03/2006 a 30/06/2009 (período de vigência do contrato de parceria agrícola celebrado
entre a autora e Valentin Trevizani, homologado pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais em
31/03/2006). E, como dispõe o art.55, §3º, da Lei 8.213/91, a comprovação de tal labor pode
ser corroborada pela prova testemunhal, que no caso concreto, foi segura e satisfatória.
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Assim, cotejando as provas documentais apresentadas com a prova testemunhal, resta
comprovado o exercício de atividade rurícola realizado pela parte autora, podendo integrar o
cálculo do tempo da parte autora os períodos de 27/08/1973 a 23/07/1997 e de 31/03/2006 a
30/06/2009.

Nesse passo, de se ressalvar que a Lei nº 11.718/2008, ao acrescentar os §§ 3º e 4º ao art. 48
da Lei citada anteriormente, modificou a disciplina normativa, permitindo o cômputo de
períodos sob outra categoria de segurado e, em contrapartida aumentou o requisito etário em
05 anos.

Já se pacificou o entendimento de que é irrelevante o fato de, no momento do pedido da
aposentadoria por idade, o trabalhador estar ou não exercendo atividade rural. Nesse sentido,
cito jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE
HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Em conformidade com os precedentes desta
Corte, "seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo
de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º
do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor
urbano ou rural" (STJ, AgRg no REsp 1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015.). 2. A instância de origem
reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para concessão da aposentadoria
híbrida. Promover a modificação do entendimento proclamado ensejará o reexame do
acervo fático-probatório, óbice constante na Súmula 7/STJ. Agravo regimental
improvido. (AGRESP 201502807633, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA
TURMA, DJE DATA:02/03/2016. DTPB.)

No caso concreto, portanto, entendo que há como conceder o benefício de aposentadoria por
idade híbrida (somando-se tempo urbano e rural), pois a parte autora preencheu o requisito
etário (mais de 60 anos - DN 06/03/1955 - Evento 1, CPF14, Página 1) e comprovou o
cumprimento da carência na data do requerimento, em 17/09/2019, restando comprovado o
total de 28 anos, 06 meses e 14 dias, conforme consta abaixo:

Assim, após analisar todos os documentos constantes dos autos, verifico que a parte autora
completou a idade mínima (mais de 60 anos), bem como possui tempo de trabalho suficiente
ao cumprimento da carência para a concessão do benefício de aposentadoria por idade (pelo
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menos 15 anos ou 180 contribuições).

Dessa forma, julgo procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, ao tempo em que determino que o INSS
pague a Antônio de Deus, após o trânsito em julgado, os valores atrasados a título
de APOSENTADORIA POR IDADE (HÍBRIDA - MISTA), a partir da data do requerimento
administrativo 17/09/2019 (Evento 1, INDEFERIMENTO 3, página 1) até a data do óbito de
Waldemira Campos de Deus, em 08/01/2000 (Evento 8, CERTOBT2, Página 1).

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000827931v5 e do código CRC 505817b9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003191-35.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ANTONIO DE DEUS (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888841v2 e do código CRC ef29cc88. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:21 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004979-87.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO DE SOUZA PALACIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à autora a aposentadoria por
idade híbrida desde a DER em 09/05/2019.

Em suas razões recursais (Evento 30) o INSS alega, em síntese, (i) que a parte
autora não havia cumprido os requisitos mínimos necessários à concessão do benefício
pleiteado, especialmente a observância do período mínimo de carência; e (ii) que os períodos
de atividade rural anteriores a 1991 não podem ser considerados para efeito de carência,
conforme dispõe, de forma expressa, o §2º do Art. 55 da Lei 8.213/91.

Contrarrazões de Evento 34.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o STF, por maioria, no julgamento do RE
1281909, Tema 1.104 (requisitos legais necessários para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria híbrida por idade), reconheceu a inexistência de repercussão
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, sendo devida a reativação do
presente feito.

Pois bem. A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo
de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
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julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria
por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 24



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 202/404

5004979-87.2019.4.02.5002 500000826792 .V7 JES10873© JES10873

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido
de tutela provisória de urgência, objetivando a concessão de “aposentadoria híbrida”, com o
reconhecimento e averbação do tempo laborado como segurado especial em conjunto com as
contribuições vertidas como empregado urbana, com pagamento das prestações vencidas,
desde a data do requerimento administrativo.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema nº 1.007 foi julgado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao
segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

No presente caso, quanto ao requisito idade, esse restou devidamente preenchido, pois o autor
nasceu em 11/04/1954. Assim, na data da realização do requerimento administrativo, em
09/05/2019, já possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade, pelo que não resta dúvida quanto
a este requisito.

Quanto ao cumprimento da carência, a parte autora, em síntese, afirma que o período rural
somado ao período de atividade urbana ultrapassa o tempo mínimo necessário para efeitos de
carência.

Citado, o INSS, em linhas gerais, sustenta que a autora não apresentou início de prova
material eficaz. Assim, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Pois bem.

É cediço que a Lei n° 11.718/08 criou um novo tipo de aposentadoria, que a doutrina vem
chamando de aposentadoria híbrida. Esta permite aos trabalhadores rurais o cômputo do
período laborado como urbano para fins de preenchimento da carência necessária à
concessão de aposentadoria por idade. Trata-se da previsão incluída no art. 48, §3°, da Lei n°
8.213/91.

Prevê o referido artigo:
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Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher. (gn)

Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição
Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de
segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto
como segurado urbano ou como rural e de períodos de atividade, com ou sem a realização de
contribuições facultativas de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer discriminação em
relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência, do período
laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para
ambos, neste caso, é o mesmo.

Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada como carência
mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição do art. 55, § 2º, da
Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008, disciplina de forma inovadora o cômputo de tempo
rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve prevalecer o
entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem aplicabilidade para
essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e da
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo
único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que a correta
interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria
por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de segurado,
mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade
de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última. A
propósito, vejam-se o seguinte julgado que ampara o entendimento acima exposto:
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PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL
E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO
ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano
durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008,
que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode
servir de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria
prejudicado por passar contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de
trabalhador rural, ademais, poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um
mês nesta atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais
por apenas um mês para fazer jus à aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de
salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito
etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana.

5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado complete
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, em rigor
é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para fins de definição de
regime deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com efeito, a Constituição
Federal, em seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do requisito etário apenas para os
trabalhadores rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher, a aposentadoria mista é, pode-se dizer, subespécie da
aposentadoria urbana.”

(TRF 4ª Região, 5ª Turma, APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des. Fed.
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, DJ de 05/04/2013)

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural exercida
pela parte autora.

A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de prova
exclusivamente documental para a comprovação do vínculo empregatício, através de registro
em Carteira de Trabalho, ante a hipossuficiência dos trabalhadores do campo.
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Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:
a) CTPS com anotação de trabalho rural 1973/1974 (Evento10, PROCADM1, FLS.08) b)
Carteira e ficha de filiação do Sindicato dos trabalhadores Rurais de Muqui, ano admissão
30/08/1975 e demissão em 05/08/1977 (Evento10, PROCADM1, FLS.08 e Evento1, ANEXO4,
fls.03); c) Certificado de revista onde costa profissão lavrador, data 1973 (Evento1, Anexo4,
FLS.02);

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos entre si e coerentes com a
documentação apresentada. Sendo assim, há de se reconhecer o labor rural da parte autora
como segurada especial de 07/04/1974 a 05/08/1977.

O autor comprova, ainda, que possui o tempo urbano de 160 contribuições (Evento10,
PROCADM1, fls.30).

Assim, somado o tempo rural ao urbano, o demandante alcança período de carência superior
ao necessário à concessão do benefício pleiteado.

Destarte, no caso vertente, o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por idade (híbrida),
por ter completado a idade mínima e o período de carência superior a 180 (cento e oitenta)
meses, na forma do art. 48 c/c art. 142, ambos da Lei nº 8.213/1991.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do
CPC e CONDENO o INSS a:

 a) Conceder em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na
data do requerimento administrativo (09/05/2019) e DIP na data desta Sentença;

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826792v7 e do código CRC 8696f797. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004979-87.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: SEBASTIAO DE SOUZA PALACIO (AUTOR)
ADVOGADO: CAROLINE BONACOSSA LIMA (OAB ES028514)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888843v2 e do código CRC 69cb6c25. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005564-42.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE GUEDES DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento  24), alega, em síntese, que (i) na inicial
requereu que fosse oportunizado a produção de prova testemunhal, a fim de corroborar a
prova material juntada aos autos e comprovar que laborou no período de 02/05/1987 a
04/03/1988 e 01/08/1988 a 30/09/1991 para Ézio Santos, porém o juízo a quo, na sentença,
julgou improcedente o pedido sem sequer designar audiência para oitiva de testemunhas, (ii)
a instrução do processo, com a oitiva das testemunhas, é crucial para que, em conformidade
com as provas materiais carreadas aos autos, possa ser analisado o reconhecimento ou não da
atividade rural alegada, sob pena de incorrer em incontestável prejuízo para a parte, (iii)
é preciso, ao menos, que lhe seja dada oportunidade de demonstrar o alegado à inicial, (iv)
busca a implantação de aposentadoria por idade na condição de empregado rural, com fulcro
nos arts. 11,  I, a, e 48, §1º, da Lei nº 8.213/1991, (v) tais dispositivos  deixam clara a
possibilidade de pleitear o benefício de aposentadoria por idade aos 60 anos de idade, haja
vista que, durante 15 anos, 11 meses e 23 dias, exerceu atividades rurais na condição de
empregado, (vi) o recorrido não computou os períodos em que trabalhou para Ezio Santos
(02/05/1987 a 04/03/1988 e 01/08/1988 a 30/09/1991), na condição de trabalhador rural e
campeiro, respectivamente, (vii) o art. 62, § 2ª, I,  a, do Decreto 3.048/1999, disciplina que as
anotações da CTPS constituem prova material plena para comprovação do tempo de serviço,
(viii) não pode ser penalizado com a não concessão da aposentadoria em razão do não
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias não quitadas temporariamente pelo
seu empregador, (ix) dessa forma, tendo completado a idade mínima para se aposentar e
comprovado o efetivo exercício de atividade rural no período exigido, nos termos dos arts. 11,
VII, 48, § 1º, e 142, da Lei nº 8.213/1991, faz jus ao benefício de aposentadoria rural por
idade a partir da data do requerimento administrativo, devendo, assim, ser reformada a
sentença.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 32). 

VOTO
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  O autor ajuizou esta ação, em 1/11/2019, objetivando o reconhecimento do
labor prestado para Ézio Santos nos períodos de 02/05/1987 a 04/03/1988 e 01/08/1988 a
30/09/1991 e, consequentemente, a concessão de aposentadoria por idade rural desde
10/6/2019. Alega que não pode ser penalizado pelo fato de o empregador não ter cumprido
com as suas obrigações trabalhistas/previdenciárias, constituindo a CTPS prova material
plena para comprovação do tempo de serviço. Em sua contestação, o INSS limitou-se a
argumentar que o autor não teria cumprido a carência mínima para receber o benefício
almejado (Evento 7, PET1).

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial sob os seguintes
fundamentos:

(...) Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial (Evento8, PROCADM1, fls.01/03). O autor nasceu em 1959 e completou a idade
exigida como requisito para concessão do benefício (60 anos) em 2019, por conseguinte, o
período de atividade que deve ser comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do
benefício, é de 180 meses, conforme o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Contudo,  verifica-se que o autor  se afastou do labor rural por pelo menos 10 anos (1998 a
2008), conforme narrativa na própria inicial, o que pode ser comprovado no CNIS juntado aos
autos (Evento8, PROCADM1, fls.38). Tal fato, por si só, configura descontinuidade
incompatível com a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
POR IDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE
URBANA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. DESCONTINUIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. 
CARÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que há a descaracterização da atividade
rural e a perda da qualidade de segurado quando a interrupção de período laboral é superior
à assinalada pela legislação previdenciária. 
2. Em decorrência do contexto acima descrito, a segurada não detém, no período
imediatamente anterior ao requerimento de aposentadoria, o tempo necessário à concessão do
benefício, conforme entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.354.908/SP,
Rel. 
Ministra Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015, DJe 10/2/2016). 
3. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1590573/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)8)

Sendo assim, o Autor não faz jus ao benefício requerido.

Vale ressaltar que o Autor poderá requerer aposentadoria por idade na modalidade híbrida
quando preenchidos os requisitos, qual sejam: “cumprida a carência exigida nesta Lei,
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

III– DISPOSITIVO
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Pelo exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo com isso o mérito da demanda nos
termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)

De fato, a Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de
empregado(a) rural não impede que ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário
em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão do art. 48, §1°,
da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou
segurados especiais.
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Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com
que a aposentadoria pleiteada  tenha natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo
urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade etário a ser
preenchido é de 60 (sessenta) anos, e não de 65 (sessenta e cinco) anos (no caso, homem),
devendo, portanto, comprovar o preenchimento da carência necessária para a obtenção do
benefício de aposentadoria por idade rural.

No caso, o autor, nascido em 9/6/1959, cumpriu o requisito etário em 9/6/2019
(60 anos), devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Na inicial, ele afirma que sempre laborou como empregado rural e que devem
ser reconhecidos os vínculos empregatícios de 02/05/1987 a 04/03/1988 e 01/08/1988 a
30/09/1991em que laborou para Ézio Santos.

Em consulta à CTPS do autor de Evento 8, nota-se que ele exerceu os seguintes
vínculos:  de 9/2/1983 a 15/1/1985, laborou como auxiliar de recepção na empresa
Cooperativa de Laticínios Cachoeiro de Itapemirim Ltda.; de 3/2/1876 a 28/8/1986, laboroou
como trabalhador braçal no município de Muniz Freire/ES; de 2/5/1987 a 4/3/1988,
laborou como trabalhador rural para Ezio Santos; de 1/8/1988 a 30/9/1991, laborou como
campeiro para Ézio Santos; de 2/5/1992 a 30/4/1993, laborou como servente para Carlos
Augusto Vimercati (construção civil); de 9/8/1994 a 3/3/1995, laborou como gari para
Climpre Conservação, Limpeza e Prestação de Serviços Ltda.; de 1/11/1995 a 2/2/1998,
laborou como campeiro para Ezio Santos Filho; de 1/6/1999 a 31/12/1999, laborou como
suboficial de obras para José Luiz Albani; de 19/3/2001 a 10/7/2003, laborou como
frentista para Ezio Santos Filho; de 2/2/2004 a 2/6/2008, laborou como frentista para Ezio
Santos Filho; de 16/12/2008 a 14/11/2017, laborou como campeiro para Célia Demion
Santos (Fazenda Bananal).

Como se observa, o autor, embora tenha laborado como trabalhador rural
empregado, ele manteve vários vínculos urbanos intercalados (por exemplo, de 2001 a 2008
como frentista), descaracterizando-se, assim, a sua qualidade de segurado especial. 

Dessa forma, não há como aplicar-lhe as regras estabelecidas na Lei n.
8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º).

Registre-se que há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural,
admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde que
esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de continuidade que
permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 25



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 212/404

5005564-42.2019.4.02.5002 500000854472 .V18 JES10515© JES10515

definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-
60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de
que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o campo em busca de
trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo
art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de segurado rural,
ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o
período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese dos
autos.

Quanto ao pedido de reconhecimento dos vínculos empregatícios de 02/05/1987
a 04/03/1988 e 01/08/1988 a 30/09/1991, a anotação do vínculo empregatício na CTPS goza
de presunção relativa, não sendo necessária a comprovação do pagamento das contribuições
previdenciárias por parte do empregado, que não pode ser penalizado diante da inadimplência
de uma obrigação imposta tão-somente ao empregador, nos termos do art. 30, I, a e b, da Lei
8.212/1991, até porque cabe ao INSS a fiscalização de tais exações, possuindo, de toda
forma, meios próprios para obter eventuais parcelas devidas em sede de ação de cobrança.
Ressalta-se que não há rasuras na CTPS apresentada, sendo, portanto, válidas as informações
ali consignadas.

Segundo a Súmula 75/TNU, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de
presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Pela leitura do espelho do CNIS de Evento 8, nota-se que os referidos vínculos
empregatícios não constam naquele cadastro, porém, na CTPS, constam tais contratos de
trabalho, que devem ser, portanto, considerados como tempo de serviço para fins de carência
de aposentadoria, conforme os fundamentos já expostos, eis que as anotações não possuem
rasuras e seguem a ordem cronológica dos demais vínculos anotados. 

Por fim, com relação ao alegado cerceamento de defesa, não se vislumbra essa
hipótese no caso concreto, pois a produção de prova oral, no caso, é totalmente
desnecessária. 
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a averbação dos vínculos empregatícios de 02/05/1987 a 04/03/1988 e
01/08/1988 a 30/09/1991, para fins de cômputo da carência da aposentadoria almejada. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000854472v18 e do código CRC 259933aa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:27 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 25



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 214/404

5005564-42.2019.4.02.5002 500000888873 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5005564-42.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE GUEDES DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: LUIZ FELIPE MANTOVANELI FERREIRA (OAB ES012692)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação dos
vínculos empregatícios de 02/05/1987 a 04/03/1988 e 01/08/1988 a 30/09/1991, para fins de
cômputo da carência da aposentadoria almejada. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888873v2 e do código CRC b224b652. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:27 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007016-56.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ADELZIRA BRITO LACERDA SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para "a) condenar o réu a conceder à
autora a aposentadoria por idade NB 41/193.997.245-8 com efeitos retroativos a 30/05/2019,
data do requerimento administrativo; b) pagar indenização por dano moral em valor
equivalente a 1/3 do total das prestações vencidas de auxílio-doença desde a data do início
do benefício até a data de início do pagamento administrativo (DIP)".

Em suas razões recursais (Evento 8), alega, em síntese, que (i) não há
plausibilidade jurídica no pedido de indenização por danos morais porque, para existir
indenização, deve ser encontrado na espécie ato ilícito, (ii) no presente caso, não se vislumbra
nenhuma postura equivocada do ente público na demanda em questão, muito ao contrário, a
autarquia agiu de acordo com o princípio constitucional da legalidade, fazendo tudo o que lhe
era permitido de forma a regularizar a situação do autor, (iii) o autor não logrou êxito em
atingir o seu objetivo e que isso fatalmente lhe trouxe certa insatisfação, certo aborrecimento,
mas isso, por si só, não pode significar em hipótese alguma a existência de dano moral, (iv)  a
dor, a angústia, o desgosto e a aflição não constituem dano moral, mas a consequência do
dano, (v) no caso em questão, a parte requerente não logra êxito em demonstrar que alguns de
seus direitos da personalidade foram atingidos pela atuação da entidade demandada, de tal
forma que lhe tenha trazido prejuízo mais que um mero dissabor ou aborrecimento, (vi) sem a
demonstração da ocorrência de um efetivo prejuízo, não há que se falar em indenização, razão
pela qual os pedidos formulados devem ser julgados improcedentes, (vii) a sentença  fixou a
condenação do ente público a título de danos morais em valor equivalente a 1/3 do total das
prestações vencidas de auxílio-doença desde a data do início do benefício até a data de início
do pagamento administrativo (DIP), (vii)  o valor do dano moral deve ser estabelecido com
base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento, (viii) deve
ser reformada a  sentença para arbitrar-se o valor da condenação em patamares proporcionais
e razoáveis, de forma a não gerar enriquecimento ilícito da parte autora, a qual evidentemente
está ocorrendo no presente caso, e (ix) caso mantida a condenação, deve ser provido o
presente recurso para que sejam elaborados os cálculos com observância da TR até que haja a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 870.947, devendo ser observada
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a Lei 11.960/2009 para efeito de apuração da correção monetária e dos juros de mora,
vencidos a partir de julho de 2009, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com redação dada
pela Lei 11.960/2009, com incidência de juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões de Evento 17.

 

VOTO

A responsabilidade civil consiste na obrigação imposta a alguém de ressarcir os
danos sofridos por outrem, podendo ser contratual ou extracontratual, subjetiva ou objetiva, e
os pressupostos clássicos da responsabilidade civil extracontratual, também chamada de
aquiliana, a teor dos arts. 186 e 927 do Código Civil, consubstanciam-se na ação ou omissão
do agente, culpa, em uma de suas três vertentes (negligência, imprudência ou imperícia),
relação de causalidade e dano experimentado pela vítima. Ocorridos todos esses requisitos,
nasce ao causador do evento a obrigação de ressarcir in totum os danos sofridos pelo lesado.
De fato, tal responsabilidade somente poderá ser excluída quando houver ausência de nexo de
causalidade, culpa exclusiva da vítima, legítima defesa, fato exclusivo de terceiro, caso
fortuito ou força maior.

Pela teoria do risco administrativo (teoria objetiva da responsabilidade civil),
em sendo o réu prestador de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do
art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Portanto, necessária somente a prova da ação, do dano e
do nexo causal. Daí porque seus elementos etiológicos são: a) ação; b) dano; c) nexo causal;
d) qualidade de agente público. 

Na hipótese de falta ou irregular atuação do poder público (faute de service),
prepondera a teoria subjetiva da responsabilidade (ou da culpa administrativa, no particular),
e não a do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. Na
responsabilidade por ato omissivo, assim, são elementos etiológicos da responsabilização
civil da pessoa jurídica, no particular: a) o dano; b) conduta omissiva do agente (empregado,
serviçal ou preposto); c) o nexo causal entre o dano e a omissão; c) a culpa da administração.

Como fundamento jurídico para a reparação do dano moral a Constituição
Federal/1988, em seu art. 5°,  incisos V e X, traz a seguinte redação:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] V - é
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
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material , moral ou à imagem; [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;

Ainda a respeito da conceituação da natureza do dano moral, Arnaldo Rizzardo
expõe o seguinte:

“Em suma, o dano moral é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais,
como a honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É puro
dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um
valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos.”. (RIZZARDO, ARNALDO.
Responsabilidade Civil. 6. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 233). 

Como se observa, o dano moral é lesão subjetiva, ou seja, atinge valores
morais/individuais de cada pessoa, sendo que a ofensa moral não necessariamente possui
reflexo patrimonial, ao passo que, no dano material, é possível claramente apontar a extensão
da lesão acarretada, tendo em vista possuir abrangência objetiva (expressa pelo prejuízo
ocorrido). Logo, quando há lesão material, pode-se dizer que é plenamente possível o retorno
ao status quo, tendo em vista que basta a reparação da lesão patrimonial ocasionada; no dano
moral, ao contrário, somente é possível a compensação e não a reparação, ou restauração pelo
dano sofrido, pois, quando há danos que não são expressados materialmente, não é possível
ocorrer a reparação/restauração da situação inicial.

Para ocorrer o dano moral, serão necessários os seguintes elementos: a
existência de um fato gerador de lesão subjetiva e ser ele ocasionador de uma dor ou
sofrimento capaz gerar direito indenizatório; assim, quando se ingressa com uma ação
indenizatória por dano moral, a parte autora possui o ônus de demonstrar os elementos
existenciais do dano moral.

Quanto à fixação do quantum indenizatório decorrente da configuração de
responsabilidade civil da parte ré, deve-se balizar nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, atentando-se ainda para os critérios da extensão e duração do dano,
reprovabilidade da conduta, capacidade econômica de ambas as partes e desestímulo a
reincidência.

O STJ firmou o entendimento de ser possível a revisão do valor indenizatório
estabelecido pelas instâncias ordinárias, nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, em observância
ao princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 900.932/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). É indiscutível,
então, a aplicabilidade do critério bifásico na quantificação do valor indenizatório moral,
inclusive quando este é presumido (dano moral in re ipsa).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 26



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 218/404

5007016-56.2020.4.02.5001 500000841680 .V18 JES10515© JES10515

Sobre esse tema, cumpre destacar esse outro julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR
DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE POTE DE IOGURTE COM CORPO ESTRANHO (INSETO)
EM SEU INTERIOR. INGESTÃO PARCIAL. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO
CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO.
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS
AO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1.
Ação ajuizada em 14/09/2016. Recurso especial interposto em 30/01/2019 e concluso ao
Gabinete em 29/07/2019. 2. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu
interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e
segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por
dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do
princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. O valor da indenização por dano
moral está sujeito ao controle do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se que, na
fixação da indenização a esse título, o arbitramento seja feito com moderação, razoabilidade e
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Na hipótese dos
autos, o valor fixado a título de danos morais não ultrapassa os limites do razoável, impondo-
se sua redução. 4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual
expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência
ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 5. Na hipótese dos autos, a
simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências
negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.
Além disso, pode-se se verificar a ocorrência de ingestão parcial do produto, possivelmente
ocasionando uma contaminação alimentar à criança. 6. Não se faz necessária, portanto, a
investigação do nexo causal entre a ingestão e a ocorrência de contaminação alimentar para
caracterizar o dano ao consumidor. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1828026/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019)

Há situações passíveis de se tornarem critérios diferenciadores de valor
indenizatório: a) a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado; b) a
intensidade de seu sofrimento; c) a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve
com o ilícito; d) a intensidade do dolo ou o grau de culpa; e) a gravidade e a repercussão da
ofensa; f) as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, atendendo-se para o
caráter antissocial da conduta lesiva.

Do caso concreto

No caso, a sentença condenou o INSS ao pagamento de indenização por danos
morais sob os seguintes fundamentos:

(...)  Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• conceder aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo, em 30/05/2019;

• pagar indenização por dano moral em valor correspondente à metade do somatório das
prestações vencidas de aposentadoria devidas.
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Os requisitos da aposentadoria por idade são a idade mínima de 60 anos (segurada do sexo
feminino) e o cumprimento de carência.

A autora, nascida em 28/05/1959, completou 60 anos de idade em 28/05/2019. Logo,
preencheu o primeiro requisito.

Quanto ao segundo requisito, a carência, a autora precisava completar 180 contribuições
mensais. 

O INSS computou 128 contribuições mensais. Foram considerados pelo réu os seguintes
períodos de contribuição (evento 4, fls. 9-10):

28/07/1981 a 30/04/1982

01/06/1998 a 17/08/1998

01/02/2006 a 31/08/2006

01/01/2007 a 31/07/2007

01/09/2007 a 30/04/2013

01/08/2013 a 31/12/2015

01/02/2016 a 31/03/2016

01/03/2017 a 30/04/2017

 A autora, por sua vez, alegou contar com os seguintes períodos de contribuição (evento
1_INIC1, fl. 5):

02/06/1976 a 16/02/1981

28/07/1982 a 30/04/1982

01/06/1998 a 17/08/1998

01/02/2006 a 30/04/2013

01/08/2013 a 31/03/2016

01/03/2017 a 30/04/2017

A controvérsia, portanto, se restringe aos seguintes períodos:

02/06/1976 a 16/02/1981
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01/09/2006 a 31/12/2006

01/08/2007 a 31/08/2007

01/01/2016 a 31/01/2016

Período de 02/06/1976 a 16/02/1981

A autora exibiu cópia de CTPS emitida em 29/04/1976, contendo anotação de contrato de
trabalho com a empresa Unico S.A., com admissão em 02/06/1976 e rescisão em 16/02/1981
(evento 1_CTPS6). O registro está inserido em ordem cronológica e não há indícios de rasura.

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros
meios de prova. O vínculo de emprego alegado está anotado na CTPS da autora. Não se pode
exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à
expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a
CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de evidenciar tempo de
serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa. A
Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal enuncia que “Não é absoluto o valor probatório
das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal Superior do Trabalho
também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do
empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum”.

Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário.
Entretanto, a ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve como prova
absoluta contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, é comum o empregador se
omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da existência do vínculo
de emprego.

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a fraude
recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum.

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração (art. 30, I, Lei nº 8.212/91). A omissão da empresa
em cumprir essa obrigação não pode prejudicar o segurado empregado, uma vez que este não
tem nenhuma responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Por isso, a falta do
recolhimento das contribuições do segurado empregado não impede o reconhecimento do
tempo de contribuição correlato. Cabe à Receita Federal fiscalizar a empresa e cobrar
eventual dívida pelos meios adequados.

A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o documento
contém algum defeito formal. Esse entendimento está consolidado na Súmula nº 75 da Turma
Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação
à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção
relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro
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Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos formais são rasuras, folhas
faltantes, anotações fora de ordem cronológica, identificação de período de trabalho anterior
à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de férias, contribuições sindicais ou
alterações de salário, principalmente se tais ausências se derem apenas no período
controverso. No presente caso, o INSS não alegou nenhum fato que possa comprometer essa
presunção de veracidade.

Reconheço o direito à averbação do tempo de contribuição para fins de carência quanto
ao período de 02/06/1976 a 16/02/1981.

Períodos de 01/09/2006 a 31/12/2006 e de 01/08/2007 a 31/08/2007

O CNIS registra recolhimentos de contribuição previdenciária em nome da autora, na
condição de contribuinte individual, realizados por empresa tomadora de serviço no período
de 01/02/2006 a 30/04/2013. O INSS, contudo, desconsiderou os recolhimentos referentes às
competências de 09/2006, 10/2006, 11/2006, 12/2006 e 08/2007, porque foram realizados
extemporaneamente (evento 1_CNIS13).

De acordo com a MP 83/2002, convertida na Lei nº 10.666/2003, as empresas são obrigadas a
arrecadar a contribuição social dos seus prestadores de serviço como contribuinte individual.
Os trabalhadores autônomos prestadores do serviço não têm responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições de segurado contribuinte individual a partir da competência
04/2003 (cujo vencimento ocorreu em 15/05/2003).

Assim, nos casos em que o contribuinte individual presta serviços a empresa, a sistemática se
equipara à dos segurados empregados: é a empresa que desconta (arrecada) a cota do
segurado e a repassa à previdência social. Como a contribuição do segurado contribuinte
individual deve ser retida na fonte e ele não tem responsabilidade pelo recolhimento, o
desconto do valor da contribuição sempre se presume efetuado e eventual atraso no
recolhimento não pode prejudicar o segurado.

“O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância
que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.” (Art. 33, § 5º,
Lei nº 8.212/91)

Com a mudança legislativa introduzida pela MP 83/2002, a partir de abril/2003 o inciso II do
art. 27 da Lei nº 8.213/91 continua aplicável aos contribuintes individuais apenas quando
prestam serviços exclusivamente para pessoa física. Quando há presunção de desconto da
contribuição na remuneração recebida do tomador de serviço (a partir de abril/2003), aplica-
se o inciso I do art. 27. Neste caso, o contribuinte individual só precisa comprovar que prestou
serviço para empresa, não precisa comprovar o recolhimento da contribuição.

“Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do
segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a
partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa (...)”.
(Art. 26, § 4º, Decreto nº 3.048/99).
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Por conseguinte, o recolhimento intempestivo da contribuição previdenciária não pode
prejudicar a contagem do tempo de contribuição para fins de carência.

Reconheço o direito à contagem de carência correspondente aos períodos de 01/09/2006 a
31/12/2006 e de 01/08/2007 a 31/08/2007.

Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

Em relação à competência 01/2016, o CNIS registra recolhimento de contribuição
previdenciária na condição de contribuinte individual, porém realizado com base em salário-
de-contribuição inferior ao salário mínimo vigente (evento 1_CNIS13, fl. 4).

Segundo o disposto no artigo 28, § 3º, da Lei nº 8.212/91, o limite mínimo do salário-de-
contribuição corresponde "ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo
este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e
o tempo de trabalho efetivo durante o mês". Para o segurado contribuinte individual e
facultativo, o limite mínimo será sempre o salário mínimo, já que não há fixação de piso
salarial. 

A contribuição do segurado contribuinte individual recolhida sobre montante inferior ao limite
mínimo do salário-de-contribuição é ineficaz para gerar efeitos previdenciários, devendo ser
equiparada à ausência de contribuição.

Direito à aposentadoria por idade

O cômputo do tempo de contribuição referente aos períodos de 02/06/1976 a
16/02/1981, 01/09/2006 a 31/12/2006 e 01/08/2007 a 31/08/2007 representam um acréscimo
de 62 contribuições para fins de carência. Somadas aos 128 meses computados no processo
administrativo (evento 4, fls. 9-10), a autora completou 190 meses de carência. Como já
contava com 60 anos de idade e mais de 180 meses de carência, a autora tem direito à
aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo. 

Indenização por dano moral

A autora pediu a condenação do INSS a pagar indenização por dano moral "em valor
correspondente à metade do total das prestações vencidas até a véspera da data da
implantação do referido benefício de aposentadoria por idade, a fim de reparar o abalo
psicológico" (evento 1_INIC1, fl. 10, item "e").

Alegou que "vem sofrendo com a negativa da Autarquia, isto porque, após anos de atividade
laborativa e contribuição previdenciária, obteve como resposta a negativa da Ré, mesmo
diante do fato de preenchido os requisitos legais para a concessão do referido benefício de
aposentadoria por idade urbana, como exposto alhures. Ou seja, de forma “não justificável” a
Ré negou o direito da parte autora, portanto, resta comprovado a má prestação do serviço, o
que subtraiu o direito ao recebimento da verba alimentar, para manter sua subsistência e de
sua família, mesmo tendo apresentado todos os documentos que comprovam o direito alegado,
como supraexposto. Nesse viés, é latente a lesão à integridade moral, gerando tal situação
evidente “intranquilidade, preocupação, sofrimento moral e psíquico, além de indignação”;
ou seja, patentes os transtornos sofridos pela parte Autora". (evento 1_INIC1, fls. 8-9).
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Considera-se dano moral qualquer dor, sofrimento ou angústia que, fugindo à normalidade do
dia-a-dia do homem médio, interfira intensamente no seu equilíbrio psíquico. A demora na
concessão da aposentadoria a quem não tem nenhuma renda comprovada (evento 1, CNIS13)
torna presumível o comprometimento da renda necessária para a satisfação das
necessidades básicas, fato que caracteriza situação de constrangimento, e não de mero
aborrecimento. Trata-se de dano moral puro, que dispensa comprovação. A responsabilidade
do Estado é objetiva, independe de culpa. 

Arbitro a indenização em valor equivalente a 1/3 do total das prestações vencidas de auxílio-
doença desde a data do início do benefício até a data de início do pagamento administrativo
(DIP). (...)

Em regra, a cessação do benefício previdenciário ou o indeferimento do pedido
na esfera administrativa não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral. Nesse
entendimento, o julgado abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA. 1. É nula a sentença que extinguiu o processo
sem resolução do mérito com relação a pedido não formulado na petição inicial. 2. Inexiste
ilegalidade no ato do INSS de indeferimento administrativo de benefício previdenciário, ainda
que posteriormente concedido por meio de decisão judicial transitada em julgado, na medida
em que a análise dos fatos e a interpretação da lei pela autarquia de maneira diversa da
pretendida pela autora não configura ato ilícito passível de responsabilização. 3. Deixando a
autora de elencar e provar os danos materiais que alega ter sofrido, não há que se falar em
indenização. 4. Configura mero dissabor e aborrecimento a necessidade de ajuizamento de
ação judicial para obtenção de benefício previdenciário indeferido administrativamente, sendo
indevida, por isso, qualquer indenização a título de danos morais. 5. Sentença parcialmente
anulada. Apelação improvida. (AC 201051018030091, Desembargador Federal LUIZ PAULO
DA SILVA ARAUJO FILHO, TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R -
Data::28/09/2012 - Página::166.)(gn)

Todavia, os fatos apresentados pela parte autora acarretaram-lhe danos de ordem
material e também de ordem moral, devendo o INSS arcar com tais ônus.

Isso porque o INSS transferiu à parte autora a responsabilidade pelo não
pagamento de contribuições previdenciárias  (ou o atraso do pagamento destas) devidas pelos
empregadores, não obstante o fato de cabe à autarquia fiscalizar as empresas e exigir-lhe o
pagamento das referidas exações, não podendo o trabalhador/segurado ser penalizado pelo
descumprimento dessa obrigação.

Assim, deve ser mantida a condenação do INSS ao pagamento de indenização
por danos morais. 
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Quanto ao valor arbitrado, a sentença determinou que a autarquia
pagasse indenização por dano moral em valor equivalente a 1/3 do total das prestações
vencidas de auxílio-doença desde a data do início do benefício até a data de início do
pagamento administrativo (DIP). De fato, considerando que é devido o pagamento de
parcelas de aposentadoria desde 30/5/2019, com a devida atualização com juros e correção
monetária, é certo que o valor a ser apurado será bem superior ao valor arbitrado por esta
TR/ES em situações semelhantes. 

Dessa forma, fixa-se a condenação por danos morais em R$2.000,00.

No que tange à forma de atualização das parcelas do benefício e do valor
arbitrado para os danos morais, assim se manifestou a sentença:

(...) Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Os juros moratórios devem ser calculados
com base no mesmo percentual de juros incidente sobre a caderneta de poupança, nos termos
do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. A correção monetária deve ser
calculada com base no INPC/IBGE, porque em 20/9/2017 o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº
11.960/09) ao julgar o RE 870.947 com repercussão geral e porque em 3/10/2019 rejeitou a
modulação dos efeitos da sua decisão. No caso de condenação do INSS concernente a
benefícios previdenciários, não se aplica o IPCA-E, mas o INPC, porque este é o índice de
reajuste dos benefícios previdenciários eleito pela a Lei nº 11.430/2006. (...)

De fato, o acórdão do RE 870.947, vinculado ao tema da Repercussão Geral n.º
810, transitou em julgado em 03/03/2020. Nele foi fixada a seguinte tese:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada
pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”.

O Manual de Cálculos da Justiça Federal afasta a aplicação dos “índices de
remuneração básica das cadernetas de poupança” como fator de atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, e prevê: a) o IPCA-E para as condenações em geral; b) o INPC
para as ações previdenciárias; e c) a SELIC para as ações tributárias. Por outro lado,
contempla que os juros moratórios correspondem aos incidentes sobre as cadernetas de
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poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 e a Lei 12.703/2012, a partir da
citação, observando até junho/2009: 1%; de julho/2009 a abril/2012: 0,5%; e a partir de
maio/2012: 0,5% se a Selic anual superar 8,5% ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada,
nos demais casos. Logo, o Manual de Cálculos da Justiça Federal adequa-se ao decidido pelo
STF no RE 870.947/SE.

O STJ (1ª Seção), no bojo de três recursos especiais afetados ao Tema 905 dos
repetitivos,  definiu, em julgamento realizado em 22/2/2018, a seguinte tese a respeito de
condenações judiciais de natureza previdenciária: “As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009)”.

Assim, as parcelas pretéritas deverão sofrer atualização mediante a aplicação de
juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção
monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para fixar o valor arbitrado a título de danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos. Sem custas e condenação em honorários
advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000841680v18 e do código CRC b9a112f3.
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004786-72.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA MARLENE SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "revisar a aposentadoria autoral NB
41/185.031.826-0, com o pertinente cômputo do tempo de contribuição constante
da CTC/RPPS/IPACI n. 183/2018 – atentando-se obviamente ao período de licença sem
vencimentos (Evento 7, PROCADM1, páginas 26/27) –, e pagamento das diferenças
apuradas desde a DIB, devidamente acrescidas dos consectários de mora".

Em suas razões recursais (Evento 43), alega, em síntese,  que (i) tendo a autora
laborado em acúmulo indevido de cargos públicos estadual e municipal e, havendo optado
pela aposentadoria do RPPS estadual, não há como aproveitar-se das contribuições vertidas
ao RPPS municipal, (ii) o acúmulo indevido de cargos é ato nulo do qual não resulta nenhum
direito/efeito, (iii) nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza, (iv) se a parte autora ocupou ilicitamente um cargo público, não
pode querer tirar qualquer proveito das contribuições previdenciárias que verteu em tal
período laborativo, do contrário, estar-se-ia burlando a vedação constitucional de acumulação
de cargos públicos, ex vi dos incisos XVI e XVII e § 10, todos do art. 37 da CF/1988, (v) não
se pode olvidar que a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o RGPS e os RPPSs
pressupõe a respectiva indenização/compensação entre os regimes previdenciários, que, no
caso concreto, não poderá ser exigida do RPPS do município de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
uma vez que o vínculo de trabalho da parte autora foi considerado nulo, e (vi) na melhor da
hipóteses, poder-se-ia cogitar de um suposto direito da parte autora a postular, em face do
RPPS de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a restituição do que lhe foi descontado a título de
contribuição previdenciária.

Contrarrazões (Evento 47).

VOTO

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
à revisão pleiteada, sob a seguinte fundamentação:
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(...) A parte autora vem a Juízo requerer a revisão de sua aposentadoria por idade NB
41/185.031.826-0, a fim de que o INSS seja condenado ao aproveitamento, no cálculo da
aposentação, da CTC/RPPS/IPACI n. 183/2018, emitida pelo RPPS do Município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES acerca do trabalho exercido junto àquele ente federativo
de 03.04.1998 a 02.02.2016 – ressalte-se que, de 04.03.2002 a 02.03.2004, a autora esteve
afastada por licença sem vencimentos (Evento 7, PROCADM1, páginas 26/27).

A autarquia entendeu administrativamente pela inviabilidade do aproveitamento da referida
CTC em contagem recíproca, uma vez que o labor fora exercido junto à Prefeitura de
Cachoeiro de Itapemirim concomitantemente a outro cargo público não cumulável perante o
Estado do Espírito Santo, conforme restou decidido na ação judicial n. 0006110-
66.2012.8.08.0011, razão pela qual não seria possível o cômputo da CTC perante o RGPS, por
impedimento constitucional indireto extraído do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, e § 10,
do Carta Magna (Evento 7, PROCADM1, páginas 56/58 e 72/73):

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40
ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998)

Em que pese a argumentação da autarquia, entendo não ser este o melhor entendimento a
ser aplicado ao caso sob exame.

Conforme se infere do processo, a autora exerceu cargo público de “professor” no Estado do
Espírito Santo desde maio/1980, tendo também laborado como “professora” da Prefeitura
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, inicialmente em função celetista
(desde março/1982) e posteriormente em regime estatuário (a partir de 03.04.1998), após
aprovação em concurso público (Evento 7, PROCADM1, página 17).
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Ao que consta da leitura dos documentos anexados no Evento 33  – especialmente
no ANEXO7, páginas 13/20, ANEXO8, e ANEXO9, páginas 1/8 –, o Estado do Espírito
Santo instaurou sindicância em 2008 para verificar eventual impossibilidade de acumulação
dos referidos cargos, tendo decidido que a autora deveria optar por um dos postos (ou por
uma das aposentadorias decorrentes daqueles vínculos). Houve, então, manejo de ação por
parte da autora (n. 0006110-66.2012.8.08.0011), demanda que, ao final, foi julgada
improcedente, por ter o TJES entendido que os cargos em questão, apesar de nomeados como
de “professor”, eram efetivamente cargos de “pedagogo”, em função técnico-científica, sem
regência de classe (docência), não passíveis, portanto, de acumulação.

Após o trânsito em julgado desta demanda, a parte autora exerceu a opção pela aposentadoria
percebida no Estado do Espírito Santo desde 2012, renunciando à aposentação concedida
junto ao RPPS do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES em 2016.

Em vista disto, postulou perante o RPPS municipal a emissão de CTC referente ao período lá
trabalhado como estatutária, a fim de averbá-lo no RGPS, não tendo o INSS, porém,
procedido à contagem recíproca almejada por meio da CTC sob comento.

Pois bem.

Apesar de a CF/88 vedar a acumulação de dois cargos públicos técnicos-científicos, não me
parece que, no caso concreto, esta constatação de impossibilidade de acumulação dos
vínculos deva representar a completa ausência de efeitos previdenciários acerca do labor
efetivamente prestado perante o Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES – como defende o
INSS em contestação (Evento 8).

A boa-fé da autora neste caso me parece evidente, uma vez que ambos os cargos que ela
ocupou junto ao Estado do Espírito e ao ente municipal eram nomeados expressamente como
cargos de “professor”, o que lhe gerava, portanto, a legítima expectativa de
legalidade/constitucionalidade da acumulação.

Sobre o ponto, aliás, veja-se o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido pelo Eg. TJES
no bojo da ação referida (Evento 33, ANEXO9, página 7):

“(...) 7 – Em que pese o ocupante dos cargos ter agido em estrita boa-fé, dada a similitude
quanto à nomenclatura dos cargos e a legítima interpretação que era dada antes do advento
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, verificada a ilegalidade dessa contratação (por
não se tratar de acumulação de dois cargos de professor propriamente, apesar da
nomenclatura), cabe a sua sanação, após, obviamente, garantido o devido processo
administrativo. (...)” (destaquei)

De mais a mais, o fato de ter se reputado irregular a acumulação não afasta a constatação
de que a autora efetivamente esteve vinculada ao RPPS do ente municipal, porquanto
ocupou, ainda que indevidamente, cargo público constante da estrutura administrativa
daquele município, com efetiva retenção, em seus vencimentos, de contribuições
previdenciárias vertidas ao supracitado regime de previdência.
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Ora, não se pode, pois, após anos de regular vinculação da autora junto àquele RPPS,
negar-lhe todos os efeitos previdenciários decorrentes daquela relação, especialmente a
possibilidade de aproveitamento em sede de contagem recíproca – dada a posterior
constatação de impossibilidade de aproveitamento no próprio RPPS –, sob pena de gritante
ofensa à segurança jurídica, mormente em seu viés de proteção à confiança, haja vista, repita-
se, que a autora ingressou como servidora estatutária daquele ente entendendo estar
absolutamente de acordo à norma constitucional.

De outro lado, entendo não caber ao INSS, quando da concretização da contagem recíproca
garantida constitucionalmente (art. 202, § 2º, da CF, antes da EC 103/2019), questionar
genericamente se determinado tempo de contribuição reconhecido em CTC emitida por
outro regime de previdência é válido ou não. Apenas pode a autarquia excepcionar as razões
previstas em lei, ou seja, aquelas contidas no artigo 96 da Lei 8.213/91, na redação vigente à
época da análise administrativa (24.10.2018):

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo
com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando
concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de
aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência
Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período
respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês,
capitalizados anualmente, e multa de dez por cento. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.187-13, de 2001)

Ressalte-se não se estar diante da vedação contida no referido inciso III, porquanto a
aposentadoria concedida no RPPS municipal foi desconstituída, após a opção da parte autora
pela aposentação deferida no RPPS estadual.

Ademais, mister notar que o INSS não irá sofrer qualquer prejuízo com o aproveitamento
ora pretendido, uma vez que a íntegra do vínculo está amparada em pertinente recolhimento
de contribuições previdenciárias perante o RPPS municipal, de modo que os valores serão
compensados entre os sistemas de previdência, tal como prevê a CF (art. 201, § 9º, CF, na
redação conferida após a EC 103/2019)

Outrossim, vejamos a posicionamento exarado pela Eg. TNU quando da análise do Tema
209 de seus representativos de controvérsia, o qual se aplica, mutatis mutandis, à celeuma ora
analisada:

[...]
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Ou seja, entendeu a TNU que o período laborado para o ente público poderia ser
aproveitado diretamente perante o RGPS, tendo em vista a relativa independência da relação
jurídica previdenciária diante da relação laboral reputada ilegal.

Em verdade, no caso ora analisado, parece-me que a solução mais correta é aquela decorrente
do “distinguishing” feito no preciso voto da Juíza Federal Atanair Nasser Ribeiro
Lopes (parcialmente vencida na oportunidade), que realizou pertinente distinção conforme a
contratação reputada nula fosse celetista ou estatutária:

“1. O tema em debate é bastante genérico, sendo imprescindível que sejam consideradas
situações e realidades que quase nunca são levantadas ou apreciadas na discussão. Colho de
sua definição: “Saber se o labor prestado à Administração Pública, sob contratação reputada
nula pela falta de realização de prévio concurso público, produz efeitos previdenciários”. Os
julgamentos nesta Corte Nacional têm sido direcionados sob a premissa de que essa
contratação, esse labor prestado à Administração, tenha sido desde o início entabulado sob o
vínculo celetista, de modo que, com toda razão, a nulidade por falta de concurso não pode
refletir na nulidade das contribuições direcionadas à Previdência ou no dever do empregador,
aqui sob a feição da Administração, promover o devido recolhimento das contribuições na
condição de substituto tributário. Sem dúvida alguma, sob esse olhar, não haveria como
admitir que o trabalhador fosse prejudicado com uma nulidade que apenas atinge a validade
da vinculação – o contrato em si -, mas não atingiria o reflexo direto e consequente dele
oriundo – o vínculo previdenciário imposto por lei e decorrente do princípio da solidariedade,
ambos pressupostos de estatura também Constitucional.

2. Ocorre que nem sempre a Administração promove a contratação, sem concurso público, na
condição celetista. É muito comum que o ente público faça a contratação temporária desses
trabalhadores, submetendo-os ilegal e inconstitucionalmente ao seu regime próprio, para o
qual muitos entes sequer têm contribuído. Tais contratos têm assumido a feição administrativa
e não celetista. Quero demonstrar, portanto, que essa irresponsabilidade da Administração,
caso generalizemos a situação, irá acabar refletindo em um ônus absurdo e não menos ilegal e
inconstitucional ao regime geral de Previdência.

(...)

9. Como se percebe, toda a vinculação do trabalhador foi tida como administrativa, sem
nenhum efeito trabalhista, inclusive com submissão ao regime próprio do ente público. Essas
situações são muito peculiares e a responsabilidade pelo passivo previdenciário é do próprio
Estado, o qual deveria providenciar a esse trabalhador a CTC – Certidão de Tempo de
Contribuição, viabilizando ao INSS a devida compensação financeira. Mas se nós
generalizarmos a tese e permitirmos que isso caracterize o reflexo de um vínculo trabalhista,
então todo o passivo, toda a irresponsabilidade, recairá sob os ombros do fundo geral
Previdenciário. É o que se procura evitar no que dispõe o art. 201 e seu §9º da Constituição
Federal:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:          (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)            (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
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[...]

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em
que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo
critérios estabelecidos em lei.          (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
1998)

10. A jurisprudência do STF entende o equilíbrio atuarial da compensação como norma geral
previdenciária que representa diretriz de observância obrigatória no equilíbrio financeiro
previdenciário:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.796/1999. COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. REGULAMENTAÇÃO DA PARTE
FINAL DO ART. 201, § 9º, DA CF. EQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA
CONTAGEM RECÍPROCA A SER PRESERVADO. NORMA GERAL DE DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À FORMA FEDERATIVA DE ESTADO E
AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. RETROATIVIDADE INDEVIDA PARA ALÉM DA
VIGÊNCIA DESTA. DIREITO À COMPENSAÇÃO SURGE APENAS COM CUSTEIO DE
BENEFÍCIOS. 1. Os preceitos dos §§ 1º, 2º e 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999 não
infringem a forma federativa do Estado brasileiro nem a autonomia dos Entes integrantes. A
Lei 9.796/1999 nasceu da necessidade de se conceber um suporte normativo para
provimento da interlocução entre os Regimes de Previdência. A adoção de medidas de
referência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de estabelecimento de um
modelo nacional de compensação não atenta contra a igualdade dos Entes da Federação, não
beneficia a União. 2. A exigência de apresentação das legislações que definem as
peculiaridades dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) constitui ônus
administrativo pertinente. As normas contidas nos §§ 2º dos artigos 3º e 4º não revelam abuso
na definição dos procedimentos de compensação previdenciária. 3. Não há qualquer
favorecimento indevido no conteúdo dos §§ 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999. Essas
normas representam diretriz de observância obrigatória de equilíbrio financeiro
previdenciário. 4. Constitucionalidade dos §§ 5º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999.
Manutenção do equilíbrio financeiro sistêmico previdenciário com previsão de aplicação dos
índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social ao montante devido a título de
compensação previdenciária. 5. O prazo de trinta e seis meses para a disponibilização de
dados e informações referentes à situação funcional e previdenciária dos Segurados
originalmente vinculados aos Regimes Próprios, conforme previsto no art. 5º da Lei
9.796/1999, sofreu alterações normativas diversas. Não aditamento do pedido inicial importa
em impossibilidade de conhecimento do alegado. Precedentes. 6. Momento a partir do qual se
considera como devida a compensação previdenciária, segundo os termos da Lei 9.796/1999,
§§ 1º dos arts. 3º e 4º, não se incompatibiliza com o previsto no art. 201, § 9º, da Constituição
Federal. 7. O art. 249 da Constituição Federal aponta, como caminho de sustentação
financeira das prestações previdenciárias devidas aos Servidores e Dependentes da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, a criação de fundos previdenciários próprios. Não se
incompatibiliza a Lei 9.796/1999 com essa mensagem constitucional. 8. Ação Direta de
Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente. (ADI
2605, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 27

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1


11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 232/404

5004786-72.2019.4.02.5002 500000856479 .V3 JES10515© JES10515

11. Como se vê, a Constituição fala de contratos na Administração Pública e contratos na
atividade privada, de modo que não me parece possível equiparar todas as situações numa
tese genérica. A propósito, estamos diante de um axioma: como é possível entender que a
situação não gera nenhum direito ou reflexo trabalhista, mas, por outro lado, gera reflexo
previdenciário como se esse trabalhador fosse empregado? Ou seja, ele não é empregado, não
tem direitos como tal perante a Administração, mas ele é empregado para os fins de direitos
previdenciários!? Com efeito, no RE 705.140, o STF assentou a responsabilidade pela
nulidade também ao trabalhador:

Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano
juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se
trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja
força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia
ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços
efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito.

12. O fato é que o STF assentou a nulidade de efeitos jurídicos na aludida situação:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO
CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE
(RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612).
DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS
REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI
8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão
geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por
tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse
público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição
Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial
provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da
jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado
em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203
DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

13. Embora não tenha havido debate sobre a questão dos direitos sociais, sobre o reflexo ao
direito à seguridade social, penso, todavia, que esse tipo de contratação voltada para o
contrato administrativo e não celetista foge do alcance de fiscalização da Receita Federal, que
não tem como subjugar outro ente público às suas fiscalizações e cobranças, já que na
hipótese o contrato administrativo é tido inicialmente como válido, caracterizando o
trabalhador como servidor putativo. É, portanto, injusto e irrazoável atribuir ao caso a figura
fictícia de substituição tributária, pela qual o ônus seria da suposta “empregadora”. Sob o
enfoque aqui tratado há de se considerar a plena harmonia estabelecida na Constituição:
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Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.

[...]

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

II - recusar fé aos documentos públicos;

14. Pelo que se percebe, não há como a Receita Federal ou o INSS ignorarem os termos desses
contratos administrativos, os quais, por serem dotados de fé pública e presunção de
legitimidade, conferem, como mencionado, verdadeira condição de servidor putativo a esses
trabalhadores. Desse modo, não é possível simplesmente considerar esse tempo laborado para
a Administração, ainda que sob contratação nula, como tempo vinculado ao regime geral. Há
requisito constitucional de compensação recíproca entre os regimes.

15. Sob esse aspecto, desde logo enaltecendo o brilhante e fundamentado voto do eminente
Juiz Relator, de quem colho profunda admiração, eu pontuo pela necessária distinção desses
casos, de modo a incluir na tese que sua destinação é feita à “contratação celetista reputada
nula”, enquanto que na contratação administrativa reputada nula cumprirá ao trabalhador
exigir do respectivo ente público a expedição de CTC – Certidão de Tempo de Contribuição, a
fim de viabilizar ao INSS a compensação financeira. Aproveito, destarte, o brilhante trabalho
do Relator para sugerir a tese:

“o labor prestado à Administração Pública, sob contratação celetista reputada nula pela
falta de realização de prévio concurso público, produz efeitos previdenciários, desde que
ausente simulação ou fraude na investidura ou contratação, tendo em vista que a relação
jurídica previdenciária inerente ao RGPS, na modalidade de segurado empregado, é
relativamente independente da relação jurídica de trabalho a ela subjacente, ressalvados aos
casos de contratação administrativa nas mesmas condições de nulidade a exigência de CTC –
Certidão de Tempo de Contribuição ao respectivo ente público, a fim de viabilizar ao INSS a
compensação financeira”. (Sem negrito o acréscimo em sugestão à tese proposta pelo
Relator).

16. Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao incidente, nos termos antes
propostos, devolvendo-se à turma de origem para adequação.”

Isto é, nos casos em que o vínculo público tido por irregular tenha se desenvolvido sob
natureza estatutária, o aproveitamento dos respectivos efeitos previdenciários perante o
RGPS dependeria de prévia apresentação, à autarquia federal, de CTC emitida pelo RPPS
ao qual se vinculou, mesmo que putativamente, o servidor/segurado – ou seja, justamente a
realidade verificada na hipótese.

Por todos estes elementos, entendo ser devido o aproveitamento, na concessão da
aposentadoria NB 41/185.031.826-0, do tempo de contribuição registrado
na CTC/RPPS/IPACI n. 183/2018, emitida pelo RPPS do Município de Cachoeiro de
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Itapemirim/ES acerca do trabalho exercido junto àquele ente federativo de 03.04.1998 a
02.02.2016 – ressaltando-se, novamente, que, de 04.03.2002 a 02.03.2004, a autora esteve
afastada em licença sem vencimentos.

Dispositivo:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais e resolvo o mérito da
postulação (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a revisar a aposentadoria autoral NB
41/185.031.826-0, com o pertinente cômputo do tempo de contribuição constante
da CTC/RPPS/IPACI n. 183/2018 – atentando-se obviamente ao período de licença sem
vencimentos (Evento 7, PROCADM1, páginas 26/27) –, e pagamento das diferenças apuradas
desde a DIB, devidamente acrescidas dos consectários de mora. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos, chegando à conclusão de que a autora faria jus à revisão
da sua aposentadoria com o cômputo de tempo de contribuição constante na
CTC/RPPS/IPACI n. 183/2018. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento ou
elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, suscitando, inclusive,
alegações genéricas, motivo pelo qual deve ser mantido o julgado por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000856479v3 e do código CRC b4342c8b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5004786-72.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA MARLENE SILVA DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: DEIJAYME TEIXEIRA VIANA (OAB ES004392)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888955v2 e do código CRC 3c0f67ed. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:25 
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RECURSO CÍVEL Nº 5012441-98.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ARAUJO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "a) reconhecer tempo de serviço especial nos
períodos de 01/06/1983 a 09/11/1983 e de 17/07/1989 a 28/04/1995, convertendo-o em
comum; b) averbar o tempo de contribuição correspondente aos períodos de 01/02/2005 a
30/11/2005, 01/08/2006 a 30/11/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/05/2010 a 31/05/2010,
01/04/2018 a 30/04/2018 e 01/01/2019 a 31/01/2019 para todos os fins previdenciários;c)
conceder à autora a aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/191.700.595-1, com
proventos integrais, sem a incidência do fator previdenciário e com efeitos retroativos a
29/03/2019, data de início do benefício".

Em suas razões recursais (Evento 33), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) as contribuições previdenciárias, na condição de prestador de serviço efetuadas via GFIP,
não foram e não podem ser consideradas, posto que recolhidas de forma extemporânea e não
fora comprovado sua regularidade nos termos do § 3° do art. 29-A da Lei 8.213/1991 e inciso
II do § 4° e 5° do art. 61 da Instrução Normativa INSS/PRES 77 de 2015, (ii) com a
desconsideração do período contributivo reconhecido na sentença, não se atingiu na data do
requerimento administrativo o tempo mínimo exigido para a concessão do benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição, (iii) dessa forma, não há, “in casu”, os requisitos
legais para a concessão do benefício enfocado, não podendo prosperar a sentença, e (iv) deve
ser reformada a sentença no sentido de afastar a multa cominada, eis que, como demonstrado,
não houve resistência da autarquia que justifique sua fixação, ou, assim não entendendo, a
redução da diária com a fixação de um limite dentro da razoabilidade.

Contrarrazões de Evento 37.

VOTO

A autora ajuizou esta ação objetivando a condenação do INSS à concessão de
aposentadoria por idade urbana desde a DER em 29/3/2019, mediante a averbação de tempo
de contribuição correspondente aos períodos de 01/02/2005 a 30/11/2005, 01/08/2006 a
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30/11/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/04/2018 a 30/04/2018 e
01/01/2019 a 31/01/2019. 

A sentença reconheceu esses períodos como tempo contributivo, determinando
a sua averbação, sob os seguintes fundamentos:

(...) A autora alegou que o réu deixou de averbar tempo de contribuição na condição de
contribuinte individual correspondente aos períodos de 01/02/2005 a 30/11/2005, 01/08/2006
a 30/11/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/05/2010 a 31/05/2010, 01/04/2018 a 30/04/2018 e
01/01/2019 a 31/01/2019.

O CNIS registra recolhimentos de contribuição previdenciária na condição de contribuinte
individual em nome da autora para as competências de 02/2005 a 11/2005, 08/2006 a 11/2006,
04/2007, 05/2010, 04/2018 e 01/2019 (evento 22_OUT5). Os recolhimentos foram realizados
pelas empresas tomadoras do serviço prestado pela autora. 

O INSS desconsiderou esses recolhimentos por terem sido realizados
extemporaneamente. Ocorre que a autora era prestadora de serviços. De acordo com a MP
83/2002, convertida na Lei nº 10.666/2003, as empresas são obrigadas a arrecadar a
contribuição social dos seus prestadores de serviço. Os trabalhadores autônomos que prestam
serviço a empresas não têm responsabilidade pelo recolhimento das contribuições de segurado
contribuinte individual a partir da competência 04/2003 (cujo vencimento ocorreu em
15/05/2003).

A sistemática se equipara à dos segurados empregados: é a empresa que desconta (arrecada)
a cota do segurado e a repassa à previdência social. Como a contribuição do segurado
contribuinte individual deve ser retida na fonte e ele não tem responsabilidade pelo
recolhimento, o desconto do valor da contribuição sempre se presume efetuado e eventual
atraso no recolhimento não pode prejudicar o segurado.

“O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância
que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.” (Art. 33, § 5º,
Lei nº 8.212/91)

Com a mudança legislativa introduzida pela MP 83/2002, a partir de abril/2003 o inciso II do
art. 27 da Lei nº 8.213/91 continua aplicável aos contribuintes individuais apenas quando
prestam serviços exclusivamente para pessoa física. Quando há presunção de desconto da
contribuição na remuneração recebida do tomador de serviço (a partir de abril/2003), aplica-
se o inciso I do art. 27. Neste caso, o contribuinte individual só precisa comprovar que prestou
serviço para empresa, não precisa comprovar o recolhimento da contribuição.

“Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do
segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a
partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas pela empresa (...)”.
(Art. 26, § 4º, Decreto nº 3.048/99).
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Reconheço o direito à averbação do tempo de contribuição correspondente aos períodos
de 01/02/2005 a 30/11/2005, 01/08/2006 a 30/11/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007, 01/05/2010 a
31/05/2010, 01/04/2018 a 30/04/2018 e 01/01/2019 a 31/01/2019. (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos, chegando a conclusão de que os períodos compreendidos entre 2/2005 a
1/2019 deveriam ser considerados como tempo de contribuição ao sistema previdenciário,
não obstante o pagamento extemporâneo das contribuições previdenciárias. O INSS, por sua
vez, não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que pudesse infirmar a decisão
recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto,  verifica-se razoabilidade no valor da multa diária cominada
pela sentença (R$100,00), motivo pelo qual não há que se falar em redução.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000820093v9 e do código CRC 6bfe0f88. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:34 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 28



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 239/404

5012441-98.2019.4.02.5001 500000888990 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5012441-98.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ARAUJO (AUTOR)
ADVOGADO: LORRAYNE GUISSO ZORZAL (OAB ES025373)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888990v2 e do código CRC a26b38bb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:34 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001872-98.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES LORENCAO CAMARGO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 36), alega, em síntese, que (i) a sentença
desprezou o fato de que satisfez o requisito etário logo após cessar as atividades rurais e
cumprir a “carência” necessária, (ii) será devido o benefício de aposentadoria por idade rural,
quando o segurado, ao satisfazer o requisito etário, já tenha completado a carência exigida,
ainda que só venha requerer o benefício posteriormente, (iii) para aferir se o segurado
completou a carência, isto é, o tempo de exercício de atividade rural, poderão ser
consideradas duas ocasiões, ou o período imediatamente anterior ao requerimento do
benefício na via administrativa, ou a data em que o segurado completou o requisito etário,
(iv) o requerimento administrativo constitui um simples exercício de direito pleiteado, não
sendo este exercício requisito para a caracterização do direito adquirido, (v) as testemunhas
foram uníssonas no sentido que sempre traballhou na roça, de modo que as contradições
ocorridas nos testemunhos foram tão somente em relação as datas, (vi) é idosa, contando
atualmente com 77 anos de idade, sem o mínimo de escolaridade, sendo bastante razoável
que “se atrapalhe” e até mesmo não se lembrar com precisão de todas as datas, e (vii) atendia
a carência exigida para o reconhecimento do benefício de aposentadoria por idade rural (108
meses) no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário em 27/10/1998.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 41). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 29



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 241/404

5001872-98.2020.4.02.5002 500000854912 .V12 JES10515© JES10515

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
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labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)
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PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).
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A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Da descontinuidade do labor rural

Também é oportuno acrescentar que há a possibilidade de descontinuidade do
trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade
urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo.
Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural,
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sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o
campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides
campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo
art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de segurado rural,
ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o
período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese dos
autos.

Do tamanho da propriedade rural

A respeito do tamanhado da propriedade rural (nos casos de pequeno produtor
rural), deve-se frisar que a Lei n. 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei
8.313/1991, dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que explore
atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural
explorada tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado
como segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para regular fatos anteriores
ao início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo de
serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de
quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser qualificado como segurado
especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".

Do diarista (boia-fria)

Por fim, cabe salientar que o exercício de atividade campesina na condição de
diarista não desnatura a sua caracterização de segurado especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA
POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
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RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento de que a
concessão do benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo em que o segurado
preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por
idade rural. 2. A autora nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984,
quando ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício.
Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971 no ano de 1994, quando
não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese, portanto, há de ser aplicada a Lei nº
8.213/91. Convém registrar ainda que o pedido de aposentadoria por idade foi formulado em
29/02/1996, e indeferido pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de
atividade rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos consubstanciam o
início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação de atividade rural, tendo a
parte autora preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi
apresentada a certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A qualificação da
mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento não desconfigura sua
condição de segurada especial, seja porque na maioria das vezes acumula tal
responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em se tratando de labor rural
desenvolvido em regime de economia familiar, a condição de lavrador do marido contida no
documento estende-se à esposa. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no tocante à comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui início razoável
de prova documental para fins de comprovação de tempo de serviço, eis que a qualidade de
segurado especial do marido se estende à esposa por presunção, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória. 6. A autora juntou certidão de nascimento do
seu filho, com data de 20/08/1955, atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992,
com anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996; cópia do
ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova material, conjugada com os
depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato de a autora ter trabalhado no meio rural,
sendo suficientes para comprovar o cumprimento do requisito temporal, necessário à
concessão da aposentadoria rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no
âmbito rural, não descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

Na mesma direção é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega provimento. [...] (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5), Relator Ministro OG Fernandes, STJ,
07/11/2017).
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Do empregado rural

O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de
empregado(a) rural não impede que ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário
em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão do art. 48, §1°,
da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou
segurados especiais.

Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com
que a aposentadoria pleiteada  tenha natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo
urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade etário a ser
preenchido é de 60 (sessenta) anos, e não de 65 (sessenta e cinco) anos (no caso, homem),
devendo, portanto, comprovar o preenchimento da carência necessária para a obtenção do
benefício de aposentadoria por idade rural.

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de 31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta
Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a
legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço anterior ou
posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros
moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%". (redação dada pela
MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de 24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à vigência
da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º do
art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465931/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações correspondentes ao
interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96, também transcrito) nos
períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de contribuir ao Regime Geral de
Previdência Social, justificando-se a imposição da indenização apenas em relação à contagem
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recíproca de tempo de serviço público (AgRg no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013; REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe
de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da Constituição
Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser exigidas após noventa
dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que, tendo a normativa de regência
sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da cobrança das contribuições
previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua da correspondente fonte de
custeio de tempo de serviço rural em regime de economia familiar, posicionamento, aliás, já
assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999,
o qual expressamente refere que o tempo de contribuição do segurado trabalhador rural
anterior à competência de novembro de 1991 será computado. Assim, possível a extensão
daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime Geral
da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia, o reconhecimento
de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das contribuições
previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 20/10/1943, cumpriu o requisito etário em
20/10/1948, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: (i) certidão de
casamento, celebrado em 28/12/1985, qualificando o marido Almir Carvalho como lavrador;
(ii) históricos escolares dos filhos demonstrando tratar-se de escola rural em zona rural de
Castelo/ES; (ii) carteira, expedida pelo sindicato de trabalhadores rurais, demonstrando a
admissão de Ozirio Alipio da Costa, como lavrador (proprietário rural), em 3/10/1977; (iii)
certidão de casamento, celebrado em 24/9/1960, qualificando o marido Avelino Claro de
Camargo como lavrador (divórcio registrado em 17/5/1988).
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Consta, no espelho de Evento 2, que a autora recebe pensão por morte desde
6/4/1995.

Como se observa, embora a autora comprove que resida em zona rural e que os
dois maridos eram lavradores, não apresentou nenhum início de prova material do alegado
labor rural que desenvolvia pessoalmente após a morte do cônjuge em 1995.

Na verdade, presume-se que a pensão por morte que a autora recebe desde 1995
é essencial para a sua sobrevivência, sendo que eventual serviço rural prestado por ela, em tal
período, é apenas complementar à renda familiar. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatívos devidos em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000854912v12 e do código CRC d3fd7f44. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001872-98.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES LORENCAO CAMARGO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários
advocatívos devidos em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante o
deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888748v2 e do código CRC eb893205. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:14 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001772-46.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TEREZINHA THIENGO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a Sentença que, ao
reconhecer a ausência de interesse de agir, extinguiu o processo, sem resolução do mérito
(aposentadoria por idade híbrida).

Em suas razões recursais (Evento 18), alega, em síntese, (i) que o art. 688 da IN
77/2015 determina que: “Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão
satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado
o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um
deles”; (ii) que era dever do servidor não apenas analisar o processo administrativo com
enfoque no requerimento do segurado ou seu representante legal, mas, sim, verificar o direito
e orientar de forma a conceder a melhor prestação previdenciária dentro dos requisitos
cumpridos pela parte requerente; (iii) considerando que o atendimento fora realizado no dia
12/06/2019 e que preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria por idade
urbana, deveria o servidor do INSS ter analisado o preenchimento dos requisitos para a
concessão de benefício do mesmo gênero (aposentadoria), sendo somente de espécie distinta
(aposentadoria por idade urbana); (iv) que na DER possuía tempo suficiente para a concessão
de aposentadoria por idade urbana, ou seja, direito adquirido da mesma. Ocorre que por um
lapso, o requerimento administrativo foi aposentadoria por idade rural ao invés de
aposentadoria por idade urbana, motivo pelo qual não foi juntado documentos para
comprovação das atividades rurais; e (v) que é possível a concessão de benefício
previdenciário diverso do pedido inicial nos casos em que, do conjunto probatório dos autos,
restar evidente o cumprimento dos requisitos necessários, aplicando-se assim, o princípio da
fungibilidade (AgRg no Resp 637163/SP).

Contrarrazões de Evento 22.

VOTO

Pois bem. A parte autora, administrativamente, requereu a aposentadoria por
idade rural, tendo  o INSS indeferido seu pedido uma vez que  restou comprovada 161
constribuições mensais, número inferior às 180 contribuições mensais exíveis como carência
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(Evento 1, INDEFERIMENTO5).

Em sua petição inicial, a autora aduziu que, além das contribuições
previdenciárias vertidas em decorrência de seu labor urbano, também contava com 31 anos e
5 meses de contribuição enquanto trabalhadora rural (segurada especial), fazendo jus a
aposentadoria por idade híbrida.

A Sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, uma vez que "não
foi juntado qualquer documento no requerimento administrativo a fim de comprovar a
suposta qualidade de segurado especial da parte autora. Os documentos juntados não
representam sequer indício de labor rural".

Ao impugnar a Sentença, aduziu a parte autora:

[...] considerando que o atendimento fora realizado no dia 12/06/2019 e que preencheu os
requisitos para a concessão de aposentadoria por idade urbana, deveria o servidor do INSS
ter analisado o preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício do mesmo gênero
(aposentadoria), sendo somente de espécie distinta (aposentadoria por idade urbana) [...]

Ora, tenho por certo que não merece acolhimente a tese aventada pela autora em
seu recurso.

Isso porque, ainda que seu pedido administrativo tenha sido de aposentadoria
por idade rural (Evento 1, PROCADM9), diante dos motivos do indeferimento do seu
requerimento, tenho por certo que a Autarquia Previdenciária cumpriu com seu dever de
analisar todas as informações previdenciárias em nome da parte autora.

De fato, na data de entrada do requerimento administrativo, em 12/06/2019,
conforme se avista na tabela abaixo extraída dos registros do CNIS (Evento 1, PROCADM9),
a autora contava com apenas 161 constribuições previdenciárias de natureza urbana, enquanto
precisaria de 180 contribuições mensais para cumprir a carência legal mínima, requisito
indispensável para o reconhecimento da benesse pleiteada. 

Vínculo Data início Data fim Contribuições
Contribuinte Individual 01/06/2002 30/06/2003 13
Empregado Doméstico 01/06/2005 31/08/2011 75
Empregado Doméstico 01/10/2011 30/09/2012 12
Contribuinte Individual 01/05/2014 12/06/2019

(DER)
61

TOTAL   161
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Por fim, quanto a alegada atividade rural, a autora não apresentou nenhum
documento a respeito em sede administrativa, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento
de início de prova material de seu trabalho campesino, devendo ser mantida a Sentença sem
retoques.

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-
lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
deferida nos autos.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000819451v16 e do código CRC f4f9cffc. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001772-46.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: TEREZINHA THIENGO (AUTOR)
ADVOGADO: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE ZANETTI (OAB ES021611)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a
exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888788v2 e do código CRC cc8843be. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:13 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002545-91.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR GONCALVES (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a Sentença que,
ao julgar procedente a pretensão inicial, concedeu "tutela provisória de urgência, devendo o
benefício de aposentadoria ser implantado e comprovada sua implantação no prazo de 30
(trinta) dias úteis, contados da intimação desta Sentença, em conformidade com o Enunciado
nº 66 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, sob pena de multa diária no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais)".

Em suas razões recursais (Evento 30), alega, em síntese, que não
há razoabilidade na prévia fixação de astreintes, sem que antes seja intimada a autarquia
previdenciária e conferida a oportunidade de que cumpra a obrigação de fazer
espontaneamente.

Contrarrazões de Evento 36.

VOTO

Da multa diária

Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.
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No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em caso de atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000840369v3 e do código CRC 3fa10a1b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002545-91.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR GONCALVES (AUTOR)
ADVOGADO: JOÃO CÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB ES024242)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em caso de atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888827v2 e do código CRC 3de3504a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:19 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003929-26.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: UDEI TIENGO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria
por idade híbrida desde a DER em 04/04/2019.

Em suas razões recursais (Evento 37) o INSS alega, em síntese, (i) que a autora
ajuízou a presente demanda sem antes ter o seu benefício indeferido administrativamente.
Desta forma, antes de qualquer intervenção judicial é necessário que se faça presente uma
verdadeira lide, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o pedido sequer foi
indeferido na via administrativa (ii) que sob pena de negativa de vigência das normas
expressas no §§ 1º 2º e 3º, do artigo, 48 da Lei 8.213/91, não se presta à carência da
aposentadoria ali prevista período que não seja imediatamente anterior ao requerimento do
benefício (ou cumprimento do requisito etário), por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício pretendido; (iii) de acordo com os
documentos juntados aos autos, a parte autora conta com contribuições mensais em número
inferior ao exigido em lei para a aposentadoria por idade, conforme tabela progressiva do art,
142 da Lei nº 8.213/91. Por esta razão, também não faz jus ao benefício de aposentadoria por
idade como trabalhador urbano; (iv) a decisão do STJ no tema 1.007 traz ofensa à exigência
constitucional de prévia fonte de custeio à criação, majoração ou extensão de benefícios
previdenciários sem a precedente fonte de custeio total; e (v) que é injusta  fixação de multa
diária já na decisão que defere a tutela de urgência, como se o INSS não fosse digno de
confiança e consideração.

Contrarrazões de Evento 48.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o STF, por maioria, no julgamento do RE
1281909, Tema 1.104 (requisitos legais necessários para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria híbrida por idade), reconheceu a inexistência de repercussão
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, sendo devida a reativação do
presente feito.
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Da preliminar arguida

O INSS, em seu recurso, aduz falta de interesse processual da parte autora, uma
vez que ela ajuizou "a presente demanda sem antes ter o seu benefício indeferido
administrativamente. Desta forma, antes de qualquer intervenção judicial é necessário que se
faça presente uma verdadeira lide, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que o pedido
sequer foi indeferido na via administrativa".

Pois bem. Consta, nos autos, que a parte autora requereu, em 03/06/2019, o
benefício em questão (Evento 1, PROCADM3), porém até o momento está sem resposta da
Autarquia.

Conforme a Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, em seu art. 48, a Administração tem o dever de
explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou
reclamações, em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, dispõe que, concluída a
instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Nesses termos, concluo que restou devidamente configurado o interesse
processual da parte autora.

Do mérito

A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991, consagrou
a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo de
atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)
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[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria
por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido
de tutela provisória de urgência, objetivando a concessão de “aposentadoria híbrida”, com o
reconhecimento e averbação do tempo laborado como segurado especial em conjunto com as
contribuições vertidas como trabalhador urbano, com pagamento das prestações vencidas,
desde a data do requerimento administrativo.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 32



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 261/404

5003929-26.2019.4.02.5002 500000830477 .V10 JES10873© JES10873

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema nº 1.007 foi julgado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao
segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

No presente caso, quanto ao requisito idade, esse restou devidamente preenchido, pois o autor
nasceu em 10/10/1946. Assim, na data da realização do requerimento administrativo, em
04/04/2019, já possuía mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, pelo que não resta dúvida
quanto a este requisito.

Quanto ao cumprimento da carência, o autor, em síntese, afirma que o período rural somado
ao período de atividade urbana ultrapassa o tempo mínimo necessário para efeitos de
carência.

Citado, o INSS, em linhas gerais requer a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Pois bem.

É cediço que a Lei n° 11.718/08 criou um novo tipo de aposentadoria, que a doutrina vem
chamando de aposentadoria híbrida. Esta permite aos trabalhadores rurais o cômputo do
período laborado como urbano para fins de preenchimento da carência necessária à
concessão de aposentadoria por idade. Trata-se da previsão incluída no art. 48, §3°, da Lei n°
8.213/91.

Prevê o referido artigo:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida
nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto no
§ 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (gn)
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Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição
Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de
segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto
como segurado urbano ou como rural e de períodos de atividade, com ou sem a realização de
contribuições facultativas de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer discriminação em
relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência, do período
laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para
ambos, neste caso, é o mesmo.

Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada como carência
mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição do art. 55, § 2º, da
Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008, disciplina de forma inovadora o cômputo de tempo
rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve prevalecer o
entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem aplicabilidade para
essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e da
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo
único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que a correta
interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria
por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de segurado,
mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade
de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última. A
propósito, vejam-se o seguinte julgado que ampara o entendimento acima exposto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL
E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO
ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano
durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008,
que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode
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servir de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria
prejudicado por passar contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de
trabalhador rural, ademais, poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um
mês nesta atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais
por apenas um mês para fazer jus à aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de
salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito
etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana.

5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado complete
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, em rigor
é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para fins de definição de
regime deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com efeito, a Constituição
Federal, em seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do requisito etário apenas para os
trabalhadores rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher, a aposentadoria mista é, pode-se dizer, subespécie da
aposentadoria urbana.”

(TRF 4ª Região, 5ª Turma, APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des. Fed.
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, DJ de 05/04/2013)

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural exercida
pela parte autora.

A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de prova
exclusivamente documental para a comprovação do vínculo empregatício, através de registro
em Carteira de Trabalho, ante a hipossuficiência dos trabalhadores do campo.

Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:
a) Certidão de casamento do autor onde consta a profissão de lavrador, data de 13/09/1965
(Evento1, PROCADM3, fls.05); b) Comprovante de pagamento de mensalidade do sindicato
dos trabalhadores rurais de Iúna, ano 2014 (Evento1, PROCADM3, fls.15); c)  Cadastro de
imóvel rural junto ao INCRA em nome do requerente no período de 1995; d) ITR do imóvel
rural em nome do autor, ano de 1997 (Evento1, PROCADM3, fls.28).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 32



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 264/404

5003929-26.2019.4.02.5002 500000830477 .V10 JES10873© JES10873

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos entre si e coerentes com a
documentação apresentada. Sendo assim, há de se reconhecer o labor rural da parte autora
como segurado especial de 13/09/1965 a 31/03/1991.

O autor comprova, ainda, que possui o tempo urbano de:

01/04/1991 a 30/09/1991 –06 meses de contribuições;

01/11/1991 a 30/06/1993– 20 meses de contribuições;

01/08/1993 a 31/11/1993– 04 meses de contribuições;

01/01/1994 a 30/04/1994– 04  meses de contribuições;

01/06/1994 a 30/04/1995– 11 meses de contribuições;

01/06/1995 a 31/08/1996 – 15 meses de contribuições;

01/10/1996 a 30/11/1996 – 02 meses de contribuição;  

 Assim, somado o tempo rural ao urbano, o demandante alcança período de carência superior
ao necessário à concessão do benefício pleiteado.

Destarte, no caso vertente, o autor faz jus ao benefício de aposentadoria por idade (híbrida),
por ter completado a idade mínima e o período de carência superior a 180 (cento e oitenta)
meses, na forma do art. 48 c/c art. 142, ambos da Lei nº 8.213/1991.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do
CPC e CONDENO o INSS a:

 a) Conceder em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na
data do requerimento administrativo (04/04/2019) e DIP na data desta Sentença;

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual, quanto ao mérito, deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da multa diária
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Quanto à aplicação das astreintes, o art. 537 do CPC estabelece que “a multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito”.

Assim, a multa diária deve ser fixada segundo juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a funcionar como meio coercitivo a evitar a inércia por parte da
Autarquia Previdenciária, sem, contudo, importar obtenção de vantagem injustificada pela
parte, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

No caso concreto, não se verifica razoabilidade no valor da multa diária
cominada pela sentença, uma vez que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor
médio de um benefício previdenciário.

Desse modo, mostra-se desmedida a aplicação da penalidade no valor fixado,
pelo que carece reparo e fixação no importe de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no
cumprimento da medida antecipatória de tutela.

Quanto ao pedido de fixação de teto máximo para a cobrança da multa,
conforme já se manifestou o STJ, é possível a redução das astreintes, sem importar ofensa à
coisa julgada, fixada fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se
tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento
ilícito (AgRg no Ag AREsp 1257122/SP, DJ 2/9/2010).

No caso, não se mostra oportuna a análise de tal requerimento, uma vez que não
há elementos que possam sinalizar, de forma inequívoca, o valor a ser executado a título de
parcelas do benefício previdenciário em atraso.

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para determinar a redução para R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na
sentença em caso de atraso no cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios, uma vez que  o pagamento de
honorários sucumbenciais no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis só é cabível
quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei 9.099/1995).
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artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000830477v10 e do código CRC 557315aa. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003929-26.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: UDEI TIENGO (AUTOR)
ADVOGADO: ONOFRE DE CASTRO RODRIGUES (OAB ES011730)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a redução para
R$100,00 (cem reais) do valor da multa diária fixada na sentença em caso de atraso no
cumprimento da medida antecipatória da tutela. Sem condenação em custas e em honorários
advocatícios, uma vez que o pagamento de honorários sucumbenciais no microssistema dos
Juizados Especiais Cíveis só é cabível quando a parte for recorrente e vencida (art. 55 da Lei
9.099/1995), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888829v2 e do código CRC f2f60ee2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:23 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000653-50.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CREONICE DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria
por idade híbrida desde a DER em 08/04/2019.

Em suas razões recursais (Evento 40) o INSS alega, em síntese, (i) que o
período rural para ser considerado, para qualquer modalidade de aposentadoria por idade,
deve ser imediatamente anterior ao requerimento, e não remoto; (ii) que para fazer jus à
aposentadoria do art. 48, §3º, é preciso que o segurado seja trabalhador rural no momento em
que completou a idade exigida ou, ao menos, no momento do requerimento administrativo;
(iii) que ao julgar um pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida
(urbana e rural), a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU)
decidiu, por maioria, que só é possível somar ao tempo de contribuição o tempo de serviço
rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade
do segurado, ou à data do requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até
totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício; (iv) que a decisão do STJ no
tema 1.007 traz ofensa à exigência constitucional de prévia fonte de custeio à criação,
majoração ou extensão de benefícios previdenciários sem a precedente fonte de custeio total,
razão pela qual foi interposto Recurso Extraordinário ao STF; (v) que no caso concreto, não
devem ser considerados os períodos referidos pela parte autora de labor rural; e (vi) que o
prazo para cumprimento da tutela não seja inferior a 45 dias úteis ou, subsidiariamente, 45
dias corridos.

Sem contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o STF, por maioria, no julgamento do RE
1281909, Tema 1.104 (requisitos legais necessários para a concessão do benefício
previdenciário de aposentadoria híbrida por idade), reconheceu a inexistência de repercussão
geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, sendo devida a reativação do
presente feito.
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Pois bem. A Lei 11.718/2008, ao incluir o § 3º no art. 48 da Lei 8.213/1991,
consagrou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade mediante soma de tempo
de atividade urbana e rural, inclusive para fins de carência, mas apenas contemplou o
trabalhador rural que quer aproveitar anterior tempo de contribuição em atividade não-rural
para efeito de completar a carência da aposentadoria por idade. A hipótese contrária –
trabalhador urbano poder aproveitar anterior tempo de serviço rural sem contribuição para
efeito de completar a carência da aposentadoria por idade – não tem suporte na lei.

Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto a da TNU admitiam aposentação
por idade híbrida contemplando os trabalhadores rurais que migraram da cidade para o campo
e o contrário (aqueles que saíram do campo e foram para a cidade), conforme excertos dos
julgamentos a seguir transcritos:

[…] seja qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de
trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento
administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art.
48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou
rural. Por outro lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano,
sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que vale também para o
labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 8.213/1991) (REsp n.º 1.407.613/RS/STJ)

[…] o que decidiu a Corte Federal foi que a denominada aposentação por idade híbrida de
regimes de trabalho, instituída pela Lei 11.718/08 contempla tanto os trabalhadores rurais que
migraram da cidade para o campo, como o contrário (aqueles que saíram do campo e foram
para a cidade). Isso porque, seja por amor ao postulado da isonomia, vez que a ratio é a
mesma como ainda ante o fato de que, em sendo postulada aposentadoria urbana, de toda
forma estar-se-á valorizando aquele que, muito ou pouco, contribuiu para o sistema
(PEDILEF n.º 50009573320124047214/TNU)

A TNU, no julgamento do PEDILEF 5009416-32.2013.404.7200/SC (DJ
24/11/2016), enfrentou o Tema 131, quando foram firmados os seguintes entendimentos: 
(a) para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, §
3º, da Lei n. 8.213/1991, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria
por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo
segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao
requerimento do benefício;  (b) não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei
8.213/1991 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o
recolhimento das respectivas contribuições. (gn)

A respeito da possibilidade de utilizar o tempo rural remoto, o  STJ, em
14/8/2019, julgou o Tema Repetitivo n. 1.007, que tratava da possibilidade de concessão de
aposentadoria híbrida prevista no art. 48, § 3º da Lei 8.213/1991, mediante o cômputo de
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período de trabalho rural remoto exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos,
ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao
requerimento administrativo. Fixou a seguinte tese sobre a matéria:

O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido
de tutela provisória de urgência, objetivando a concessão de “aposentadoria híbrida”, com o
reconhecimento e averbação do tempo laborado como segurado especial em conjunto com as
contribuições vertidas como empregada urbana, com pagamento das prestações vencidas,
desde a data do requerimento administrativo.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o Tema nº 1.007 foi julgado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, tendo sido firmada a seguinte tese:

“O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei
8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à obtenção da
aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das
contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância
do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento
do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo.”

Nos termos do art. 48 da Lei nº 8.213/1991, “a aposentadoria por idade será devida ao
segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

No presente caso, quanto ao requisito idade, esse restou devidamente preenchido, pois a
autora nasceu em 25/03/1959. Assim, na data da realização do requerimento administrativo,
em 08/04/2019, já possuía mais de 60 (sessenta) anos de idade, pelo que não resta dúvida
quanto a este requisito.
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Quanto ao cumprimento da carência, a autora, em síntese, afirma que o período rural somado
ao período de atividade urbana ultrapassa o tempo mínimo necessário para efeitos de
carência.

Citado, o INSS, em linhas gerais, sustenta que a autora não apresentou início de prova
material eficaz. Assim, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Pois bem.

É cediço que a Lei n° 11.718/08 criou um novo tipo de aposentadoria, que a doutrina vem
chamando de aposentadoria híbrida. Esta permite aos trabalhadores rurais o cômputo do
período laborado como urbano para fins de preenchimento da carência necessária à
concessão de aposentadoria por idade. Trata-se da previsão incluída no art. 48, §3°, da Lei n°
8.213/91.

Prevê o referido artigo:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência
exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta), se mulher.

(...)

§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao
disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados
períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao
completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se
mulher. (gn)

Com efeito, o objetivo desta Lei é regular as situações de alternância entre trabalho rural e
urbano, protegendo os trabalhadores que dedicaram significativo tempo de sua vida em
atividades no campo e que, por passarem a trabalhar no meio urbano, não poderiam
aproveitar tal período para fins de carência para a concessão de benefício.

Em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição
Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de
segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto
como segurado urbano ou como rural e de períodos de atividade, com ou sem a realização de
contribuições facultativas de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer discriminação em
relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência, do período
laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para
ambos, neste caso, é o mesmo.
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Enfatizo que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computada como carência
mesmo o tempo rural anterior a 1º/11/1991, não se aplicando a restrição do art. 55, § 2º, da
Lei 8.213/91.

Considerando que a Lei n. 11.718/2008, disciplina de forma inovadora o cômputo de tempo
rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve prevalecer o
entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º, da LB) não tem aplicabilidade para
essa modalidade de aposentadoria.

Tendo em vista os princípios constitucionais da universalidade, da uniformidade e da
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (artigos 194, parágrafo
único e 201 da CF/1988) e da isonomia (artigo 5º, caput, da CRFB/88), tem-se que a correta
interpretação do § 3º do artigo 48 da lei 8.213/91 é a de que a concessão da aposentadoria
por idade com carência híbrida deve ser admitida para qualquer espécie de segurado,
mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição tanto na qualidade
de segurado urbano quanto para o rural, ainda que a atividade urbana seja a última. A
propósito, vejam-se o seguinte julgado que ampara o entendimento acima exposto:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO. LEI Nº 11.718/2008. LEI 8.213, ART. 48, § 3º. TRABALHO RURAL
E TRABALHO URBANO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SEGURADO QUE NÃO
ESTÁ DESEMPENHANDO ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO DA
IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONTINUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aposentadoria por idade mediante conjugação de tempo rural e urbano
durante o período aquisitivo do direito, a teor do disposto na Lei nº 11.718, de 2008,
que acrescentou § 3º ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 1991, desde que cumprido o requisito
etário de 60 anos para mulher e de 65 anos para homem.

2. Ao § 3º do artigo 48 da LB não pode ser emprestada interpretação restritiva.
Tratando-se de trabalhador rural que migrou para a área urbana, o fato de não estar
desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo não pode
servir de obstáculo à concessão do benefício. A se entender assim, o trabalhador seria
prejudicado por passar contribuir, o que seria um contrassenso. A condição de
trabalhador rural, ademais, poderia ser readquirida com o desempenho de apenas um
mês nesta atividade. Não teria sentido se exigir o retorno do trabalhador às lides rurais
por apenas um mês para fazer jus à aposentadoria por idade.

3. O que a modificação legislativa permitiu foi, em rigor, para o caso específico da
aposentadoria por idade aos 60 (sessenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos (mulher ou
homem), o aproveitamento do tempo rural para fins de carência, com a consideração de
salários-de-contribuição pelo valor mínimo no que toca ao período rural.

4. Não há, à luz dos princípios da universalidade e da uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, e bem assim do princípio da
razoabilidade, como se negar a aplicação do artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao
trabalhador que exerceu atividade rural, mas no momento do implemento do requisito
etário (sessenta ou sessenta e cinco anos), está desempenhando atividade urbana.
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5. A denominada aposentadoria mista ou híbrida, por exigir que o segurado complete
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, em rigor
é uma aposentadoria de natureza urbana. Quando menos, para fins de definição de
regime deve ser equiparada à aposentadoria urbana. Com efeito, a Constituição
Federal, em seu artigo 201, § 7º, II, prevê a redução do requisito etário apenas para os
trabalhadores rurais. Exigidos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60
(sessenta) anos, se mulher, a aposentadoria mista é, pode-se dizer, subespécie da
aposentadoria urbana.”

(TRF 4ª Região, 5ª Turma, APELREEX 50026569320114047214, Rel. Des. Fed.
RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, DJ de 05/04/2013)

Assentadas essas premissas, passo a aferir a comprovação da alegada atividade rural exercida
pela parte autora.

A realidade fática vivida pelos rurícolas não se coaduna com a exigência de prova
exclusivamente documental para a comprovação do vínculo empregatício, através de registro
em Carteira de Trabalho, ante a hipossuficiência dos trabalhadores do campo.

Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos. São eles:
a) Certidão de casamento indicando a profissão do marido da autora como sendo lavrador,
ano 1977 (Evento10, PROCADM5, fls.09); b) Certidão de óbito do esposo da autora, ano
2000, onde consta a profissão do falecido com lavrador (Evento10, PROCADM5, fls.18); c)
Certidão de casamento do filho da autora, indicando a profissão do mesmo como sendo
lavrador.

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos entre si e coerentes com a
documentação apresentada. Sendo assim, há de se reconhecer o labor rural da autora como
segurada especial de 19/02/1977 a 02/08/2000.

A autora comprova, ainda, que possui o tempo urbano de 137 contribuições (Evento 10,
PTOCADM5, fls.53).

Assim, somado o tempo rural ao urbano, a demandante alcança período de carência superior
ao necessário à concessão do benefício pleiteado.

Destarte, no caso vertente, a autora faz jus ao benefício de aposentadoria por idade (híbrida),
por ter completado a idade mínima e o período de carência superior a 180 (cento e oitenta)
meses, na forma do art. 48 c/c art. 142, ambos da Lei nº 8.213/1991.

III - Dispositivo

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 33



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 274/404

5000653-50.2020.4.02.5002 500000830853 .V4 JES10873© JES10873

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do
CPC e CONDENO o INSS a:

 a) Conceder em favor da parte autora, o benefício de aposentadoria por idade, com DIB na
data do requerimento administrativo (08/04/2019) e DIP na data desta Sentença;

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

Segundo o Enunciado 66 destas Turmas Recursais/ES, "o prazo para
cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia
útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de
intimação do sistema processual utilizado" (Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020), sendo esse o prazo determinado na Sentença.
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Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000830853v4 e do código CRC 72422591. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000653-50.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: CREONICE DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO (OAB ES009734)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888845v2 e do código CRC 061b0a25. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:4 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001895-75.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO SALES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 56), alega, em síntese, que (i) não há qualquer
dúvida sobre a condição de trabalhador rural, pois seu depoimento foi consistente, puro e
verdadeiro e todas as testemunhas – pessoas que o conhecem  há aproximadamente 20 anos –
foram unissonantes nos seus relatos sobre a vida rurícola, (ii) sempre laborou nas atividades
rurícolas ou com anotação em sua CTPS ou na condição de diarista, boia-fria, sendo que, nos
últimos dois anos, continua trabalhando na lavoura de café que ele mesmo plantou em um
terreno que pertence ao município de Jaguaré/ES, (iii) como prova do exercício de atividade
rural, foram juntados diversos documentos, (iv) somente na CTPS há anotações quase que
ano a ano (1994, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014), todas em
atividades do campo, (v) nunca conheceu outra profissão senão a rural, (vi) nos casos em que
a atividade rural é desenvolvida na qualidade de boia-fria, a ação deve ser analisada e
interpretada de maneira sui generis,  porque, se assim não o fizesse, acabaria por negar o
benefício respectivo a todas aquelas pessoas que, embora realmente tivessem trabalhado em
terras de terceiros, não dispusessem de documentos suficientes a ensejar um início de prova
material, o que, aliás, seria uma grave injustiça, (vii) a jurisprudência, hoje majoritária, nos
Tribunais Superiores, concorda que “basta que se apresente documento idôneo para ser
considerado início razoável de prova material, o qual será ampliado por prova testemunhal”,
(viii) não se pode olvidar o conteúdo da Súmula 14 da Turma Nacional de Uniformização
(“para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova
material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”), (ix) ademais, a
sentença não desconsiderou que houve o efetivo exercício da atividade rural. apenas “que não
há início de prova material referente ao trabalho rural nos períodos compreendidos entre os
vínculos constantes na CTPS do autor”, e (x) os períodos de intervalos das anotações na
CTPS não são muito longos, portanto, fica evidente o direito de ter reconhecida a sua
qualidade de segurado especial e, consequentemente, a concessão da aposentadoria rural por
idade.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 62). 
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VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
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que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
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especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
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seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Da descontinuidade do labor rural
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Também é oportuno acrescentar que há a possibilidade de descontinuidade do
trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade
urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo.
Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural,
sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o
campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides
campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo
art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de segurado rural,
ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o
período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese dos
autos.

Do tamanho da propriedade rural

A respeito do tamanhado da propriedade rural (nos casos de pequeno produtor
rural), deve-se frisar que a Lei n. 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei
8.313/1991, dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que explore
atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural
explorada tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado
como segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para regular fatos anteriores
ao início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo de
serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de
quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser qualificado como segurado
especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".

Do diarista (boia-fria)
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Por fim, cabe salientar que o exercício de atividade campesina na condição de
diarista não desnatura a sua caracterização de segurado especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA
POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento de que a
concessão do benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo em que o segurado
preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por
idade rural. 2. A autora nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984,
quando ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício.
Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971 no ano de 1994, quando
não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese, portanto, há de ser aplicada a Lei nº
8.213/91. Convém registrar ainda que o pedido de aposentadoria por idade foi formulado em
29/02/1996, e indeferido pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de
atividade rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos consubstanciam o
início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação de atividade rural, tendo a
parte autora preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi
apresentada a certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A qualificação da
mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento não desconfigura sua
condição de segurada especial, seja porque na maioria das vezes acumula tal
responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em se tratando de labor rural
desenvolvido em regime de economia familiar, a condição de lavrador do marido contida no
documento estende-se à esposa. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no tocante à comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui início razoável
de prova documental para fins de comprovação de tempo de serviço, eis que a qualidade de
segurado especial do marido se estende à esposa por presunção, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória. 6. A autora juntou certidão de nascimento do
seu filho, com data de 20/08/1955, atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992,
com anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996; cópia do
ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova material, conjugada com os
depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato de a autora ter trabalhado no meio rural,
sendo suficientes para comprovar o cumprimento do requisito temporal, necessário à
concessão da aposentadoria rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no
âmbito rural, não descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

Na mesma direção é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
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posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega provimento. [...] (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5), Relator Ministro OG Fernandes, STJ,
07/11/2017).

Do empregado rural

O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de
empregado(a) rural não impede que ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário
em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão do art. 48, §1°,
da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou
segurados especiais.

Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com
que a aposentadoria pleiteada  tenha natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo
urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade etário a ser
preenchido é de 60 (sessenta) anos, e não de 65 (sessenta e cinco) anos (no caso, homem),
devendo, portanto, comprovar o preenchimento da carência necessária para a obtenção do
benefício de aposentadoria por idade rural.

Do tratorista

Segundo a jurisprudência, a equiparação do tratorista e empregados urbanos em
determinadas situações não afasta a sua condição de empregado rural (TRF, 4ª Região, AC
50522071920174049999, DJ 29/5/2018). Assim, a função de tratorista exercida em
estabelecimento agrícola tem natureza rural, conforme Classificação Brasileira de Ocupações
do Ministério do Trabalho e Emprego (TRF, 3ª Região, AC 00304242020164039999/SP, DJ
1/3/2017).

Com relação ao período de xx,  em que o o autor prestou serviços ao Sítio xx,
com registro do vínculo empregatício em CPTS,  a atividade de tratorista, no âmbito rural,
caracteriza como atividade rurícola, embora não seja típica atividade agrícola, como plantar,
colher etc. Na verdade, estando o trabalhador exercendo tarefas diretamente vinculadas à
atividade rural, é rurícola para todos os efeitos legais.  

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE
PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. UNIÃO
ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
PRESUMIDA. TRATORISTA EM ESTABELECIMENTO ACRÍCOLA.
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NATUREZA RURAL. OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. 1. Para que os dependentes do segurado tenham direito à percepção do benefício de
pensão por morte, perfaz-se necessária a presença de alguns requisitos à sua concessão, quais
sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de dependente; e c) a dependência econômica,
que pode ser presumida ou comprovada (art. 16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). 2. Segundo a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para
a concessão de benefício de pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do
instituidor (AgRg no REsp 778.012/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009 e AC 2006.38.00.027290-4/MG, Rel.
Desembargador Federal Francisco De Assis Betti, Segunda Turma, e-DJF1 p.225 de
29/10/2009). 3. In casu, o instituidor da pensão faleceu na vigência da Lei nº 8.213/91, com
redação de alguns dispositivos alterada pelas Leis nº 9.528/97 e nº 12.470/2011. 4. A
comprovação da qualidade de trabalhador rural ocorre mediante início de prova material
devidamente corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo acerca do labor
campesino exercido em vida pelo falecido. 5. O labor prestado por tratorista em
estabelecimento agrícola possui natureza nitidamente rural. O elemento fundamental
diferenciador da natureza da classificação do empregado (urbano ou rural) é o da prestação
de seus serviços, o da atividade desempenhada. Estando o trabalhador exercendo tarefas
diretamente vinculadas à atividade rural, é rurícola para todos os efeitos legais. Tratorista de
empresa de agropecuária, portanto, é trabalhador rural, conforme entendimento desta Corte
Regional Federal. 6. A existência de eventuais registros no CNIS de vínculos de natureza
urbana esparsos e de curta duração não afastam a condição de segurado especial,
comprovada pelo acervo probatório constante dos autos. 7. Na hipótese, houve a apresentação
da certidão de óbito, indicando o falecimento do instituidor em 27/08/2012 (fls. 14). A
dependência econômica restou firmada ante a apresentação do espelho da unidade familiar,
em que consta a identificação do falecido como beneficiário de lote rural, número do processo
administrativo 544000006969813, data da homologação em 24/03/1997, situação e
identificação da parte-autora como sua companheira. 8. O início razoável de prova material,
representado pelos documentos catalogados à inaugural, corroborado por prova testemunhal
idônea e inequívoca, comprova a condição de segurado especial do falecido. 9. Atendidos os
requisitos necessários para a concessão do benefício de pensão por morte. início de prova
material da atividade rural do instituidor corroborado por prova testemunhal e dependência
econômica da esposa, a qual é presumida. deve ser reconhecido o direito à obtenção do
benefício de pensão por morte rural. 10. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data
do requerimento administrativo, 19/05/2014 (fls. 18), vez que ultrapassados mais de 30 (trinta)
dias da ocorrência do óbito. 11. A correção monetária e os juros de mora nos termos do
Manual de Cálculos da Justiça Federal. 12. Os honorários advocatícios devem ser fixados em
12% das prestações vencidas até a prolação da sentença de procedência ou do acórdão que
reforma o comando de improcedência da pretensão vestibular. 13. Apelação da parte-autora
provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido. (TRF 1ª R.; AC 0054329-
49.2017.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 23/04/2019)

É justamente o caso dos autos, dado que o autor é empregado de
fazenda/sítio (estabelecimento rural). Ressalta-se que as atividades como tratorista, caseiro,
auxiliar geral, entre outras, quando realizadas no referidos locais, devem ser efetivamente
como rurícolas. 
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Vale apontar que, ainda que o CNIS indicasse a classificação da função como
sendo urbana, dado se tratar de caracterização inserta pela própria autarquia previdenciária,
não teria o condão de rechaçar sua efetiva natureza, constatada a partir da atividade
desempenhada, local e pessoa física/empresa contratante. 

Ora, diferentemente de um motorista, o tratorista exerce sua função justamente
no campo, no arado, nas culturas ali produzidas e não simplesmente no transporte de pessoas,
produtos e insumos, na qual por certo parte de seu itinerário fica localizado no meio urbano,
portanto, distingue-se do tratorista rural.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a
menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-
34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho
comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive
o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser aceitos os mesmos meios de
prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para
comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima prevista no
artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em
nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem
dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de políticas
públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia, como essa
prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando
seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento
previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve ocorrer nos casos concretos
mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os
fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
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idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de
idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a
15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será permitido
ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo
para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação
do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o
trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1)
Os documentos comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente
permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários para a comprovação da
atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que
exerce a atividade, à exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na
condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo documento é em nome de
um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da
ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e serviços
previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que, para os
requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018,
caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Assim, não assiste razão à autora em seu pedido de reconhecimento de exercício
de atividade rural a menor de 12 anos de idade, pois (i) a decisão proferida na ACP apenas
condenou o INSS a abster-se, em seus regulamentos internos, a restringir o reconhecimento
de tempo de serviço/contribuição somente a menores com idade superior à mínima prevista
no art. 7°, XXXIII, da CF, (ii) segundo o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, a idade mínima a ser considerada é de 12 anos de idade e (iii) a Súmula
5/TNU já firmou o entendimento de que, até o advento da Lei 8.213/1991, é possível o
reconhecimento de prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos. 

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de 31/10/1991

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:
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O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta
Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a
legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço anterior ou
posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros
moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%". (redação dada pela
MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de 24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à vigência
da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º do
art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465931/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações correspondentes ao
interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96, também transcrito) nos
períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de contribuir ao Regime Geral de
Previdência Social, justificando-se a imposição da indenização apenas em relação à contagem
recíproca de tempo de serviço público (AgRg no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013; REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe
de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da Constituição
Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser exigidas após noventa
dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que, tendo a normativa de regência
sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da cobrança das contribuições
previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua da correspondente fonte de
custeio de tempo de serviço rural em regime de economia familiar, posicionamento, aliás, já
assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999,
o qual expressamente refere que o tempo de contribuição do segurado trabalhador rural
anterior à competência de novembro de 1991 será computado. Assim, possível a extensão
daquela data até 31/10/1991.

Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime Geral
da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
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previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia, o reconhecimento
de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das contribuições
previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do caso concreto

No caso, o autor, nascido em 18/2/1955, cumpriu o requisito etário em
18/2/2015, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: (i) certidão de
casamento, celebrado em 17/9/1983, qualificando-o como lavrador; (ii) CTPS demonstrando
a existência de vínculos empregatícios, como trabalhador rural, de 14/4/1994 a 30/7/1996,
8/1/1997 a 21/7/1997, 6/7/1998 a 12/8/1998, 24/7/2001 a 10/5/2002, 2/5/2003 a 13/10/2004,
1/4/2006 a 31/10/2006, 1/2/2010 a 10/8/2010, 2/5/2012 a 15/6/2012 e 2/6/2014 a 17/6/2014,
(iii)  espelho do CNIS demonstrando o registro dos vínculos empregatícios registrados na
CTPS, todos como trabalhador rural, (iv) documento, emitido em 8/6/1988 pelo sindicato
de trabalhadores rurais, demonstrando o seu vínculo na entidade, (v) contrato individual de
safra,  datado em 12/5/2008, firmado pelo autor para laborar temporariamente nas terras de
Clezio de Marin Altoé, no cultivo de café, (vi) fichas de matrícula escolar das filhas, emitidas
em 2006, qualificando-o como lavrador, e (vii) recibo de aquisição de imóvel rural, datado
em 13/8/2012.

Ainda, em audiência realizada em 27/7/2020, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais,
conforme transcrição na sentença:

(...) Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que trabalhou
na roça desde 15 anos de idade; que trabalhou sem carteira assinada com Biancardi, Anildo
Thomas, como diarista; que é diarista há muitos anos; que, quando não estava com a CTPS
assinada, era diarista; que é diarista até hoje; que trabalhou com CTPS assinada para
Advaldo Marinho; que saiu do Advaldo e foi trabalhar na diária; que foi trabalhar para
Mauro Fábio, colhendo café e coco, como diarista; que depois foi trabalhar com CTPS
assinada para Fernando Capelão e posteriormente foi trabalhar como diarista rural; que
recebe pelo dia trabalhado, na sexta feira; que, se não for trabalhar, não recebe e o
proprietário chama outro diarista; que nunca trabalhou fora da roça e contribua até hoje; que
planta café há dois anos no terreno da prefeitura; que tem 2000 pés de café.

A primeira testemunha, Rubens de Morais, afirmou que conhece o autor há 20 anos; que
nestes 20 anos ele trabalhou na roça, como meeiro, diarista e empregado; que, quando
conheceu o autor, ele era meeiro, mas não sabe de quem; que o autor já foi empregado de
Catelão; que o autor trabalhou como diarista quando não estava com a CTPS assinada; que o
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autor trabalha na roça até hoje como diarista; que o autor cuida de uma roça de café em Nova
Esperança, que é da prefeitura; que a produção é do autor; que ele planta neste terreno há 2
anos; que a esposa do autor não trabalha porque tem problema de saúde; que o depoente já
trabalhou com o autor; que o autor somente para de trabalhar na roça quando não tem
serviço; que o café que o autor planta no terreno da prefeitura produziu 40 sacas de café
maduro este ano; que o autor trabalhou como diarista para Paulo.

A segunda testemunha, Aldenir da Silva, alegou que conhece o autor desde 1998; que quando
o conheceu, o autor trabalhava com corte de cana em usina; que depois deixou de ter contato
com o autor e somente voltou a ter contato 15 anos depois, quando foi morar m Jaguaré; que,
quando encontrou o autor, ele trabalhava na lavoura de café de Biancari, como diarista; que o
autor trabalha na roça até hoje como diarista; que o autor tem um café próprio que plantou
em terreno da prefeitura, há 2 anos; que mora em Jaguaré desde 2014, que foi quando
voltou a ter contato com o autor; que o autor trabalha sempre que há serviço na roça; que já
trabalhou na roça com o autor; que a esposa do autor não trabalha por causa de problema
de saúde. (...)

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora sempre exerceu atividades rurícolas, pelo menos desde 17/9/1983, primeiramente
como boia-fria e depois em suas próprias terras (a partir de 2012), quando adquiriu um
imóvel rural.  A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a eficácia dos documentos
apresentados nos termos da Súmula 577/STJ.

De igual modo, restou devidamente demonstrado o labor campesino da parte
autora em regime de economia familiar, pois a esposa não exerceu atividade urbana,
dedicando-se a tarefas do lar em razão da saúde debilitada para laborar no campo.  

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para
reconhecer o exercício de atividade rural de 17/9/2018 a 5/12/2018 e a concessão de
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL desde 5/12/2018. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias, a partir da intimação. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000853911v11 e do código CRC 4907c042.
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001895-75.2019.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO SALES (AUTOR)
ADVOGADO: CARLOS PINTO CORREIA (OAB ES018241)
ADVOGADO: RONDINELI DA SILVA (OAB ES016075)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do autor e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o exercício de atividade
rural de 17/9/2018 a 5/12/2018 e a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL
desde 5/12/2018. Para a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora
desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a
data do pagamento devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, quarenta e cinco dias,
a partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888885v2 e do código CRC 551aab22. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:15 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014549-03.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERICA SCHNEIDER THOMAZ (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "condenar o INSS a conceder, em favor da parte autora,
o benefício de Aposentadoria por Idade Rural, a partir da data de entrada no requerimento
administrativo DER: 11.12.2017".

Em suas razões recursais (Evento 53), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o benefício pleiteado foi indeferido em razão de a parte autora não possuir a carência
necessária para sua concessão, além da inexistência de provas suficientes para a comprovação
do desempenho de atividade em regime de economia familiar, (ii) a autora não conseguiu
comprovar o desempenho de atividade laborativa em regime de economia familiar pelo
período mínimo necessário à concessão do benefício, nos termos do que dispõe a legislação
previdenciária, (iii) é de ônus da parte autora a comprovação de fato constitutivo de seu
direito, sendo vedada a produção de prova exclusivamente testemunhal para a comprovação
de tempo de serviço, e (iv) a sentença teve como único fundamento o depoimento das
testemunhas arroladas pela autora, não havendo, portanto, o cumprimento dos requisitos
mínimos estabelecidos.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 58). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
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do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.
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Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
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testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
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permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Da descontinuidade do labor rural

Também é oportuno acrescentar que há a possibilidade de descontinuidade do
trabalho rural, admitida no art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade
urbana, desde que esta última tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de
continuidade que permita inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo.
Com base nessa definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos
Juizados Especiais Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012
(Processo n. 0505945-60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural,
sob o fundamento de que todo trabalhador rural, nos curtos períodos de entressafra, deixa o
campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides
campesinas.
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 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".

A TNU também firmou o entendimento de que a descontinuidade admitida pelo
art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de segurado rural,
ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma intercalada não supera o
período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5), não sendo essa a hipótese dos
autos.

Do tamanho da propriedade rural

A respeito do tamanho da propriedade rural (nos casos de pequeno produtor
rural), deve-se frisar que a Lei n. 11.718/2008, ao inserir o inciso VII no § 1° do art. 11 da Lei
8.313/1991, dispôs que se qualifica como segurado especial o produtor rural que explore
atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais. Assim, se a propriedade rural
explorada tiver mais de quatro módulos fiscais, o produtor rural não pode ser qualificado
como segurado especial. Ocorre que essa lei não pode retroagir para regular fatos anteriores
ao início da sua vigência. Essa lei entrou em vigor em 23/6/2008. Em relação ao tempo de
serviço rural anterior a essa data, ainda que a propriedade rural explorada tivesse mais de
quatro módulos fiscais, o respectivo produtor rural pode ser qualificado como segurado
especial, se não tiver contratado empregados permanentes.

Além disso, o tamanho da propriedade rural explorada não serve, por si só, para
motivar a descaracterização da qualificação do segurado especial. Aplica-se a Súmula 30 da
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:
"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural
não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que
comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar".

Do diarista (boia-fria)

Por fim, cabe salientar que o exercício de atividade campesina na condição de
diarista não desnatura a sua caracterização de segurado especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA
POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento de que a
concessão do benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo em que o segurado
preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por
idade rural. 2. A autora nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984,
quando ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
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no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício.
Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971 no ano de 1994, quando
não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese, portanto, há de ser aplicada a Lei nº
8.213/91. Convém registrar ainda que o pedido de aposentadoria por idade foi formulado em
29/02/1996, e indeferido pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de
atividade rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos consubstanciam o
início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação de atividade rural, tendo a
parte autora preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi
apresentada a certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A qualificação da
mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento não desconfigura sua
condição de segurada especial, seja porque na maioria das vezes acumula tal
responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em se tratando de labor rural
desenvolvido em regime de economia familiar, a condição de lavrador do marido contida no
documento estende-se à esposa. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no tocante à comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui início razoável
de prova documental para fins de comprovação de tempo de serviço, eis que a qualidade de
segurado especial do marido se estende à esposa por presunção, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória. 6. A autora juntou certidão de nascimento do
seu filho, com data de 20/08/1955, atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992,
com anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996; cópia do
ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova material, conjugada com os
depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato de a autora ter trabalhado no meio rural,
sendo suficientes para comprovar o cumprimento do requisito temporal, necessário à
concessão da aposentadoria rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no
âmbito rural, não descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

Na mesma direção é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega provimento. [...] (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5), Relator Ministro OG Fernandes, STJ,
07/11/2017).

Do empregado rural
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O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de
empregado(a) rural não impede que ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário
em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão do art. 48, §1°,
da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou
segurados especiais.

Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com
que a aposentadoria pleiteada  tenha natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo
urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade etário a ser
preenchido é de 60 (sessenta) anos, e não de 65 (sessenta e cinco) anos (no caso, homem),
devendo, portanto, comprovar o preenchimento da carência necessária para a obtenção do
benefício de aposentadoria por idade rural.

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a
menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-
34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho
comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive
o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser aceitos os mesmos meios de
prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para
comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima prevista no
artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em
nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem
dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de políticas
públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia, como essa
prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando
seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento
previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve ocorrer nos casos concretos
mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os
fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 

O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:
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(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de
idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a
15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será permitido
ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo
para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação
do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o
trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1)
Os documentos comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente
permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários para a comprovação da
atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que
exerce a atividade, à exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na
condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo documento é em nome de
um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da
ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e serviços
previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que, para os
requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018,
caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.

Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Assim, não assiste razão à autora em seu pedido de reconhecimento de exercício
de atividade rural a menor de 12 anos de idade, pois (i) a decisão proferida na ACP apenas
condenou o INSS a abster-se, em seus regulamentos internos, a restringir o reconhecimento
de tempo de serviço/contribuição somente a menores com idade superior à mínima prevista
no art. 7°, XXXIII, da CF, (ii) segundo o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, a idade mínima a ser considerada é de 12 anos de idade e (iii) a Súmula
5/TNU já firmou o entendimento de que, até o advento da Lei 8.213/1991, é possível o
reconhecimento de prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos. 

Da indenização das contribuições previdenciárias a partir de 31/10/1991
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A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 55, dispõe:

O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta
Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

Por sua vez, o art. 96, que regula os critérios dentro dos quais a contagem
recíproca é admitida, consigna em seu inciso IV:

O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a
legislação pertinente, observadas as normas seguintes: (...) IV- O tempo de serviço anterior ou
posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante
indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros
moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%". (redação dada pela
MP nº 2.022-17, de 23/05/2000, atual MP nº 2.187-13, de 24/08/2001)

O correto alcance e aplicação dos dispositivos referidos foi objeto de
julgamento no STJ, restando consignado que (1)  o tempo de serviço rural anterior à vigência
da Lei n.º 8.213/1991 pode ser computado para a aposentadoria por tempo de
serviço/contribuição, sem recolhimento de contribuições, por expressa ressalva do § 2.º do
art. 55, acima transcrito, salvo para carência (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465931/RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 09/12/2014; AR 3902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 07/05/2013), e (2) que não cabe indenização das exações correspondentes ao
interregno de trabalho rural (constante do inciso IV do art. 96, também transcrito) nos
períodos nos quais o trabalhador rural estava desobrigado de contribuir ao Regime Geral de
Previdência Social, justificando-se a imposição da indenização apenas em relação à contagem
recíproca de tempo de serviço público (AgRg no REsp 1413730/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, 2.ª Turma, DJe de 09/12/2013; REsp 1266143/SP, Rel. Jorge Mussi, 5.ª Turma, DJe
de 09/10/2014).

No que tange ao termo inicial de eventual indenização, tratando-se o tributo
para custeio do sistema de benefícios da Previdência Social como integrante da espécie
contribuição social, a sua incidência deve observar o ditame do art. 195, §6º, da Constituição
Federal. Assim, as exações em comento, em princípio, só poderiam ser exigidas após noventa
dias da data da publicação da lei que as instituiu, de sorte que, tendo a normativa de regência
sido publicada em 25 de julho de 1991, a data de início da cobrança das contribuições
previdenciárias seria dia 22 de outubro daquele ano, à míngua da correspondente fonte de
custeio de tempo de serviço rural em regime de economia familiar, posicionamento, aliás, já
assentado no art. 184, V, do Decreto nº 2.172/1997 e no art. 127, V, do Decreto nº 3.048/1999,
o qual expressamente refere que o tempo de contribuição do segurado trabalhador rural
anterior à competência de novembro de 1991 será computado. Assim, possível a extensão
daquela data até 31/10/1991.
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Dessa forma, pode-se resumir que o reconhecimento de tempo de serviço
prestado na área rural até 31/10/1991, para efeito de concessão de benefício no Regime Geral
da Previdência Social, não está condicionado ao recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes, exceto para efeito de carência. Todavia, o reconhecimento
de tempo de serviço rural posterior a 31/10/1991 exige indenização das contribuições
previdenciárias respectivas (art. 96, IV, da Lei 8.213/1991).

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 06/12/1962, cumpriu o requisito etário em
2017, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar,
pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1):

(i) Rescisão de contrato de parceria agrícola, datada de 17/07/2003, realizada
entre a Sra. Elcina Manke Traichel, proprietária rural, e o Sr. Leocino Thomz, trabalhador
rural e marido da autora, resolvendo os parceiros outorgados por rescindir o contrato de
parceria agrícola firmado em 15/08/2002. 

(ii) Declaração emitida pelo Sr. Emilio Holz em 29/11/2017, pela qual informa
que a autora é trabalhadora rural e exerceu tal atividade em regime de economia familiar
junto ao esposo, na condição de meeiros, em uma área de terra  de 48.2ha, em sua
propriedade, localizada no lugar denominado Córrego das Flores, Ibicaba, Afonso Cláudio-
ES, no período de 19/07/2003 a 23/03/2006.

(iii) Rescisão de contrato de parceria agrícola, realizada entre a Sra. Floriana
Harckbart, proprietária rural, e os parceiros outorgados, autora e seu marido Leocino Thomaz,
lavradores, resolvendo rescindir, em 14/07/2007, o contrato de parceria agrícola firmado em
26/10/2006 e com término previsto para 26/10/2009.

(iv) Contrato de parceria agrícola constando como parceiros outorgantes o Sr.
Valdemar Holz e sua esposa Maria da Penha Herzog, e como parceiros outorgados a autora e
seu esposo, lavradores, tendo por objeto o cultivo de lavouras de café e de lavoura branca, em
imóvel de propriedade dos parceiros outorgantes localizado em Barra do Empoçadinho,
distrito de Serra Pelada, Afonso Cláudio-ES, com duração prevista de 3 anos, de início em
15/07/2007 e término em 15/07/2010.
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(v) Declaração emitida pelo Sr. Valdemar Holz em 20/11/2017, informando que
a autora, seu marido Leocino Thomaz e seu filho Sivaldo Thomaz, moraram em sua
propriedade agrícola na localidade de Barra do Empoçadinho, distrito de Serra Pelada-ES, nas
condições de colonos meeiros, durante o período de 15/07/2007 a 01/07/2008, quando
deixaram a propriedade sem cumprir o contrato de parceria agrícola com ele firmado.

(vi) Carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarana-ES em nome
da autora, constando a profissão de lavradora, a categoria de meeira e data de filiação em
18/11/2010. 

(vii) Renovação de contrato de parceria agrícola firmado com o Sr. Valentim
Emilio Hertzog, sendo parceiros outorgados a autora e seu esposo, com início em 18/11/2009
e vencimento em 01/07/2016, a partir do qual os parceiros outorgados exploram uma área de
4 hectares, com plantio de café arábica.

(viii) Certidão de casamento da autora com o Sr. Leocino Thomaz, em
29/05/1981, informando que ele exercia a profissão de lavrador e ela a de doméstica.

(ix) Carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afonso Cláudio-ES
em nome da autora, constando data de admissão em 06/09/1991, na categoria de meeira.

(x) Declaração de exercício de atividade rural, emitida em 30/11/2017, pelo
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Afonso Cláudio-ES, informando que a autora,
lavradora, exerceu atividade de meeira, em regime de economia familiar, nos períodos de
12/08/1997 a 04/10/2001, 21/09/2001 a 09/08/2002, 09/08/2002 a 18/07/2003, 19/07/2003 a
23/03/2006, 24/06/2006 a 14/07/2007 e de 15/07/2007 a 01/06/2008.

Ainda, em audiência realizada em Evento 44, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Com efeito, pelas provas produzidas nos autos, restou comprovado que a parte
autora sempre exerceu atividades rurícolas. A prova testemunhal foi suficiente para ampliar a
eficácia da vasta documentação apresentada nos termos da Súmula 577/STJ.

A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que faria jus
ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

(...) No caso, a parte autora se incumbiu de apresentar documentação apta a comprovar a sua
condição e de seu cônjuge (Leocino Thomaz) como trabalhadores rurais.

Há nos autos diversos contratos de parceria agrícolas firmados em 2001, 2006, 2007 e 2016,
tendo a autora e o esposo como parceiros outorgados, bem como de rescisão de contrato de
parceria; carteiras de filiação ao sindicato rural em seu nome e do marido, com admissão no
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ano de 1991; certidão de casamento celebrado em 1981, qualificando o esposo como
lavrador; ficha de matrícula escolar de filho; e carteira de filiação ao sindicato rural de
Itarana/ES no nome da autora, com admissão em 2010.

Segundo o extrato do INFBEN – Informações do Benefício, a autora recebeu benefícios
previdenciários (salário-maternidade e auxílio-doença previdenciário) nos anos de 2000 e
2007, na condição de segurada especial.

O seu esposo é aposentado por idade, com DIB em 19.8.2019, na forma de filiação ‘segurado
especial’. Em seu CNIS há período de segurado especial deferido pelo INSS, entre 1.1.2004 e
19.8.2019.

Já no CNIS da autora consta registro de filiação na condição de segurada especial em
25.6.1999.

Realizada Audiência de Instrução e Julgamento, as testemunhas confirmaram a sua condição
de trabalhadora rural, bem como o seu trabalho em conjunto com o esposo, na condição de
meeiros/parceiros agrícolas.

Os elementos de provas, assim, formam um conjunto harmonioso e seguro sobre o efetivo
labor campesino da parte autora, em regime de economia familiar, durante o período de
carência do benefício.

Ressalta-se que o único vinculo empregatício urbano registrado em seu CNIS, com a empresa
Clemar Engenharia, com data de inicio em 3.3.2011 e data de ultima remuneração em
fevereiro de 2014, sob o NIT 1.600.245.254-1, através da documentação juntada no evento 1,
OUT9 (CTPS e retificação de dados do trabalhador) restou demonstrado que tal pertence
à pessoa diversa da autora, de nome Emerson de Campos Ferreira – PIS/PASEP.

Demonstrado esse equívoco, não há evidências de que a parte autora exerceu outro tipo de
labor, sem ser o rural.

O art. 11, VII, da lei 8.213/91 dispõe, que, são segurados obrigatórios da Previdência Social,
como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano
ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou
meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1.
agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;  2. de seringueiro ou extrativista
vegetal que exerça suas atividades nos termos do art. 2º, XII, da Lei 9.985/00, e faça dessas
atividades o principal meio de vida

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal
meio de vida; e
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c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este
equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente,
trabalhem com o grupo familiar respectivo.

Sobre o regime de economia familiar, o § 1º do mesmo dispositivo legal, estabelece
que:  Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.         

Destarte, reconheço como tempo de serviço rural da parte autora o período de 12.8.1997 até
DER (11.12.2017).

Comprovado tempo de serviço rural - segurado especial durante o período correspondente à
carência e a idade mínima de 55 anos, merece acolhimento o pedido autoral.  

Dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, extinguindo o processo
com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a conceder, em favor da
parte autora, o benefício de Aposentadoria por Idade Rural, a partir da data de entrada no
requerimento administrativo DER: 11.12.2017 (NB: 41/181.697.747-8). (...)

Como se observa, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
documentos apresentados nos autos. O INSS, por sua vez, não apresentou nenhum argumento
ou elemento de prova que pudessem modificar a decisão recorrida, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000803764v15 e do código CRC a1651182. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5014549-03.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ERICA SCHNEIDER THOMAZ (AUTOR)
ADVOGADO: VALTER JOSÉ COVRE (OAB ES006550)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888957v2 e do código CRC fea32fbf. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:35 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025277-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PINA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 33), alega, em síntese, que (i) restou
comprovado nos autos que laborou desde a infância na companhia dos genitores e irmãos e,
após o casamento, com a família, sempre no mesmo imóvel rural, qual seja, a propriedade
rural localizada em Ibiapaba, Cariacica-ES, medindo 31,5 ha, de propriedade dos genitores;
(ii) as testemunhas corroboram que a atividade era exercida há vários anos pelo Autor,
atividade essas sempre exercida em regime de economia familiar; (iii) desde a tenra infância,
ao menos desde os 12 anos, tempo admitido pela Constituição de 1967, exerceu labor rural na
companhia dos genitores e irmãos, dando continuidade na mesma atividade e no mesmo local
após o casamento, ocorrido em 1982; (iv) que nunca se afastou da atividade rural, uma vez
que, ainda que em contrato urbano, desempenhava comercialização de leite derivado do gado;
(v) no que tange ao período concomitante de atividade rural com urbana, importante
considerar que a mesma era complementar à atividade de economia familiar, de modo que
dissociados, o trabalho rural e urbano, eram insuficientes para a subsistência; (vi) que restou
evidenciada a preponderância do labor rural sobre os ganhos referente à atividade urbana
exercida pelo recorrente, pelo que devida a aposentadoria por idade na forma do art. 48, §2º
da Lei 8.213/91; (vii) é pacífica na jurisprudência a possibilidade de utilização do tempo de
trabalho sob a forma de de segurado especial para cômputo de outras espécies de
aposentadoria; (vi) em nome do princípio da fungibilidade, somados os meses de contribuição
em categorias diversas, requer seja concedido o benefício para o qual entendam cumpridos os
requisitos legais; e (vii) subsidiariamente, requer seja concedida a averbação do tempo
exercido sob condição de segurado especial no CNIS.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 33). 

VOTO
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  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).
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A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
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Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).
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Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
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complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do trabalho rural por menor de idade

A respeito da possibilidade de reconhecimento de exercício de atividade rural a
menor de 12 anos de idade, a decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 5017267-
34.2013.4.04.7100, em 16/1/2015, que tramitou na 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da
4ª Região, determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho
comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade (inclusive
o rural), exceto o segurado facultativo, bem como, devem ser aceitos os mesmos meios de
prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida:

(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, apenas para o fim de
reconhecer a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 - INSS, ora
revogado, condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para
comprovação de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima prevista no
artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em
nome do próprio menor e contemporâneos ao exercício da atividade. (...)

Por certo, a prevenção e a erradicação do trabalho infanto-juvenil constituem
dever do Estado, da sociedade e da família, sendo fundamentais a adoção de políticas
públicas adequadas e medidas fiscalizatórias para coibir a prática ilegal. Todavia, como essa
prática ainda existe e impacta crianças e adolescentes nos meios urbano e rural, prejudicando
seu desenvolvimento, educação e lazer, não pode ser negado às vítimas o aproveitamento
previdenciário do tempo trabalhado - a comprovação deve ocorrer nos casos concretos
mediante os mesmos meios de prova que se exigem de todo o cidadão. Esses foram os
fundamentação da ACP para a procedência da pretensão inicial. 
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O INSS, para o cumprimento da decisão judicial, expediu, em 13/5/2019,
o Ofício-Circular Conjunto nº 25 /DIRBEN/PFE/INSS, com as seguintes orientações:

(...) a) o período exercido como segurado obrigatório realizado abaixo da idade mínima
permitida à época deverá ser aceito como tempo de contribuição, devendo o benefício ser
habilitado no sistema PRISMA com motivo de requerimento "ACP", conforme vigência de
idade mínima descrita abaixo: a.1) até a data de 14/03/1967, aos menores de quatorze anos de
idade; a.2) de 15/03/1967 a 4/10/1988, aos menores de doze anos; a.3) a partir de 5/10/1988 a
15/12/1998, aos menores de quatorze anos, exceto para o menor aprendiz, que será permitido
ao menor de doze anos; e a.4) a partir de 16/12/1998, aos menores de dezesseis anos, salvo
para o menor aprendiz, que será admitido ao menor de quatorze anos; b) para a comprovação
do tempo de contribuição devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o
trabalho exercido com a idade legalmente permitida, vigentes na data da comprovação; b.1)
Os documentos comprobatórios do exercício de atividade em idade inferior à legalmente
permitida deverão atender aos mesmos requisitos necessários para a comprovação da
atividade em idade permitida, inclusive, devem conter dados de identificação do menor que
exerce a atividade, à exceção daquele enquadrado como membro de família que labora na
condição de segurado especial em regime de economia familiar, cujo documento é em nome de
um dos titulares. (...)

A autarquia estabeleceu, também, que os períodos comprovados na forma da
ACP serão válidos para todos os fins de reconhecimento de direitos de benefícios e serviços
previdenciários de acordo com cada categoria de segurado obrigatório e que, para os
requerimentos indeferidos com base nesta ACP e que tenham DER a partir de 19/10/2018,
caberá reanálise mediante requerimento de revisão dos interessados.

Cumpre registrar ainda que, segundo a referida IN, a determinação judicial
produz efeitos para benefícios com data de entrada de requerimento  a partir de 19/10/2018.

Ou seja, o expediente do INSS, na interpretação da decisão da citada
ACP, considerou a idade mínima a ser considerada de 12 anos de idade (15/3/1967 a
4/10/1988), afastando a possibilidade de qualquer idade.
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Não obstante, a Súmula 5 da TNU dispõe que “a prestação de
serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991,
devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.

Assim, não assiste razão à autora em seu pedido de reconhecimento de exercício
de atividade rural a menor de 12 anos de idade, pois (i) a decisão proferida na ACP apenas
condenou o INSS a abster-se, em seus regulamentos internos, a restringir o reconhecimento
de tempo de serviço/contribuição somente a menores com idade superior à mínima prevista
no art. 7°, XXXIII, da CF, (ii) segundo o Ofício-Circular Conjunto nº 25
/DIRBEN/PFE/INSS, a idade mínima a ser considerada é de 12 anos de idade e (iii) a Súmula
5/TNU já firmou o entendimento de que, até o advento da Lei 8.213/1991, é possível o
reconhecimento de prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos. 

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 16/05/1958, cumpriu o requisito etário em
16/05/2018, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento xx):

(i) Ficha de matrícula dos filhos constando a profissão do autor (lavrador);

(ii) Prontuário médico datado em 1979. Autor qualificado como lavrador;

(iii) Formal de partilha de 28/05/1999 referente a um imóvel localizado em
Ibiapaba, Cariacica/ES, herdado por DEOLINDA DINA PEREIRA PINA, mãe do autor, que
posteriormente passou para ele e seus irmãos;

(iv) Cupom fiscal de aquisição de vacinas para gado. Data: 31/05/1994;

(v) Resumo anual para Imposto de Renda fornecido pelo Laticínios Vila Rica
referente ao ano de 1999;

(vi) Autorização para aquisição de vacinas de febre aftosa, fornecida pelo
Instituto de Defesa  Agropecuária e Florestal do ES em 05/10/1999;
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(vii) Nota fiscal de aquisição de equipamentos agrícolas em 20/09/2001 e em
05/09/2002;

(viii) Ficha de controle de leite emitidas em 2005/2006/2007/2009 por Roças
Velhas Agro Industrial Ltda.;

(ix) Pagamento de taxa ao Fundo Emergencial de Promoção da Saúde Animal
do Estado do ES em 2010/2011/2012/2013;

(x) Comprovantes de vacinação de gados; e

(xi) CCIR e ITR da sua propriedade.

Ainda, foi realizada justificação administrativa pelo INSS em 09/01/2020, onde
foram colhidos os depoimentos de três testemunhas (Evento 16).

Pois bem. Com efeito, diante do conjunto probatório coligido aos autos, restou
estreme de dúvidas o labor campesino do autor, em regime de economia familiar (segurado
especial), nos seguintes períodos:

de 16/05/1970 a 31/07/1997;

de 01/12/1998 a 30/05/2001; e

de 01/03/2010 a 11/05/2019 (DER).

Contudo, o autor não se desincumbiu de seu ônus processual previsto no art.
373, I do CPC, no sentido de demonstrar que laborou na qualidade de segurado especial por
período suficiente ao preenchimento da carência do benefício pretendido, no momento
anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

Isso porque há a possibilidade de descontinuidade do trabalho rural, admitida no
art. 143 da Lei 8.213/1991, com a intercalação com atividade urbana, desde que esta última
tenha duração curta, que não viole o princípio da presunção de continuidade que permita
inferir a presença de toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Com base nessa
definição, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais
Federais (TNU), em sessão de julgamento realizada em 29/3/2012 (Processo n. 0505945-
60.2006.4.05.8103), deu provimento ao pedido de aposentadoria rural, sob o fundamento de
que todo trabalhador rural que nos curtos períodos de entressafra deixa o campo em busca
de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas.

 No mesmo sentido é o entendimento externado na Súmula 46/TNU: "O
exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício
previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto".
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Porém, não é essa a hipótese dos autos, uma vez que o autor, por longos
períodos, afastou-se do labor campesino e desenvolveu atividade de natureza urbana, em
especial de 01/06/2001 a 02/2010 em que manteve vínculo de emprego com JORGE NUNES
BEBIDAS, cabendo registrar que a TNU firmou o entendimento de que a descontinuidade
admitida pelo art. 143 da Lei 8.213/1991 é aquela que não importa em perda da condição de
segurado rural, ou seja, é aquela em que o exercício de atividade urbana de forma
intercalada não supera o período de três anos (PEDILEF 2007.83.04.05.00951-5).

Com isso, os períodos anteriores a 01/06/2001 não podem ser computados para
efeito de carência de aposentadoria por idade rural.

O autor, em seu recurso, aduz que "NUNCA SE AFASTOU DA ATIVIDADE
RURAL, uma vez que, ainda que em contrato urbano, desempenhava comercialização de leite
derivado do gado".

Ora, não merece acolhimento a tese aventava pelo autor, pois a mera
comercialização de produtos agropecuários não comprova o efetivo labor campesino,
requisito indispensável para que se reconheça a condição de segurado especial.

Entretando, ainda que seja rejeitado o pedido autoral de concessão da
aposentadoria por idade, o autor faz jus à averbação dos períodos de trabalho rural (segurado
especial) ora reconhecidos.

Por fim, insta registrar que  autor se encontra atualmente com 62 anos, o que
obsta a análise da possibilidade de concessão de aposentadoria por idade híbrida, pois ainda
não cumpriu o requisito etário.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
determinar a averbação do tempo de atividade de atividade rural (segurado especial) referente
aos seguintes períodos: de 16/05/1970 a 31/07/1997; de 01/12/1998 a 30/05/2001; e de
01/03/2010 a 11/05/2019 (DER). Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000801153v17 e do código CRC 492d2b25. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 11/12/2020, às 9:57:45 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025277-06.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO PINA (AUTOR)
ADVOGADO: FRANCINI VIANA DEPOLO (OAB ES023412)
ADVOGADO: FRANCINI VIANA DEPOLO

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação do tempo de
atividade de atividade rural (segurado especial) referente aos seguintes períodos: de
16/05/1970 a 31/07/1997; de 01/12/1998 a 30/05/2001; e de 01/03/2010 a 11/05/2019 (DER).
Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000917403v2 e do código CRC 3f499193. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 11/12/2020, às 9:57:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000490-67.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO RAMOS LUCAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

Em suas razões recursais (Evento 28), alega, em síntese, (i) que sempre foi
segurado especial, tendo como provas documentais: certidão de casamento, carteira trabalho
com vínculo rural e contratos rurais; e (ii) que a prova testemunhal corrobora os documentos
apresentados.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 34). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 37



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 321/404

5000490-67.2020.4.02.5003 500000848203 .V7 JES10873© JES10873

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
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mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
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Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).
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Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do diarista (boia-fria)

Cabe salientar que o exercício de atividade campesina na condição de diarista
não desnatura a sua caracterização de segurado especial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE
PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO AJUIZADA
POSTERIORMENTE À LEI 11.960/2009. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento de que a
concessão do benefício previdenciário é regida pela lei vigente ao tempo em que o segurado
preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, no caso, de aposentadoria por
idade rural. 2. A autora nasceu em 11/10/1929, completando 55 anos de idade em 1984,
quando ainda não estava em vigor a Lei nº 8.213/91, mas sim a Lei Complementar 11/71, que,
no entanto, previa, no seu artigo 4º, a idade mínima de 65 anos para a concessão do benefício.
Ela somente completou a idade mínima prevista na norma de 1971 no ano de 1994, quando
não mais vigente a referida norma. Nesta hipótese, portanto, há de ser aplicada a Lei nº
8.213/91. Convém registrar ainda que o pedido de aposentadoria por idade foi formulado em
29/02/1996, e indeferido pelo INSS por ausência de comprovação de efetivo exercício de
atividade rurícola no período de carência. 3. As provas carreadas aos autos consubstanciam o
início de prova material a que alude a lei para fins de comprovação de atividade rural, tendo a
parte autora preenchido todos os requisitos para a concessão do benefício pretendido. 4. Foi
apresentada a certidão de casamento datada de 07/01/1947, onde consta como profissão da
autora "serviços domésticos" e como profissão de seu cônjuge "lavrador". A qualificação da
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mulher como ?doméstica? ou ?do lar? na certidão de casamento não desconfigura sua
condição de segurada especial, seja porque na maioria das vezes acumula tal
responsabilidade com o trabalho no campo, seja porque, em se tratando de labor rural
desenvolvido em regime de economia familiar, a condição de lavrador do marido contida no
documento estende-se à esposa. 5. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no tocante à comprovação da condição de rurícola, é assente no sentido de que a certidão de
casamento que atesta a condição de lavrador do cônjuge da segurada constitui início razoável
de prova documental para fins de comprovação de tempo de serviço, eis que a qualidade de
segurado especial do marido se estende à esposa por presunção, desde que a prova
testemunhal amplie a sua eficácia probatória. 6. A autora juntou certidão de nascimento do
seu filho, com data de 20/08/1955, atestando que ela e seu marido eram lavradores; cópia da
carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente Kennedy, datada de 01/02/1992,
com anotação de pagamento de mensalidades de março de 1992 a março de 1996; cópia do
ITR sobre propriedade em que laborava. 7. Tal início de prova material, conjugada com os
depoimentos prestados em juízo, confirmam o fato de a autora ter trabalhado no meio rural,
sendo suficientes para comprovar o cumprimento do requisito temporal, necessário à
concessão da aposentadoria rural por idade. 8. O trabalho como diarista, desde que no
âmbito rural, não descarateriza a condição de segurado especial. [...]. (APELRE
201202010197070, Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, TRF2 - SEGUNDA
TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 09/07/2013.)

Na mesma direção é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE. BOIA FRIA. EQUIPARAÇÃO À CONDIÇÃO DE SEGURADO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não merece prosperar a tese de
violação do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o
posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o trabalhador rural boia-fria,
diarista ou volante, é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da
Lei n. 8.213/1991, quanto aos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
previdenciários. (gn) 3. Recurso especial a que se nega provimento. [...] (RECURSO
ESPECIAL Nº 1.667.753 - RS (2017/0089456-5), Relator Ministro OG Fernandes, STJ,
07/11/2017).

Do empregado rural

O fato de a parte requerente ter laborado, por longo período, na qualidade de
empregado(a) rural não impede que ele(a) obtenha a benesse da redução do requisito etário
em cinco anos, para fins de aposentadoria por idade, uma vez que a previsão do art. 48, §1°,
da Lei n. 8.213/1991 se destina aos trabalhadores rurais empregados, autônomos, avulsos ou
segurados especiais.

Ou seja, o vínculo empregatício, na qualidade de trabalhador rural, não faz com
que a aposentadoria pleiteada  tenha natureza híbrida, uma vez que não se trata de vínculo
urbano, mas de vínculo empregatício rural. Dessa forma, o requisito idade etário a ser
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preenchido é de 60 (sessenta) anos, e não de 65 (sessenta e cinco) anos (no caso, homem),
devendo, portanto, comprovar o preenchimento da carência necessária para a obtenção do
benefício de aposentadoria por idade rural.

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 12/12/1959, cumpriu o requisito etário em
12/12/2019, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1):

(i) CTPS com vínculos de natureza rural (vaqueiro);

(ii) Contrato de parceria agrícola firmado com JARBAS ALEXANDRE
NICOLI em 01/07/2015 e vigência até 01/05/2017;

(iii) Contrato de parceria agrícola firmado com JARBAS ALEXANDRE
NICOLI em 01/07/2017 e vigência até 01/07/2019; e

(iv) Contrato de parceria agrícola firmado com JARBAS ALEXANDRE
NICOLI em 01/07/2019 e vigência até 01/07/2024.

Ainda, em audiência realizada em 12/08/2020, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos da testemunha e de um informante.

Pois bem. Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos,
restou comprovado que a parte autora trabalhou no meio rural, tanto como vaqueiro
(empregado rural), quanto como meeiro na lavoura de café, por período superior à carência
legalmente exigida, em regime de economia familiar, sem a contratação de empregados ou
diaristas acima do limite legal. Tampouco há dúvidas de que sua renda provém somente do
trabalho rural, configurado o regime de subsistência necessário à caracterização do segurado
especial.

Isso porque adota-se o posicionamento do C. STJ que, em decisão proferida no
Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos, firmou o
entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior ao mais antigo
documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para complementar o início de
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prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal, desde que convincente, é apta
a comprovar os claros não cobertos pela prova documental, o que foi verificado no presente
caso.

Nos termos da Súmula 577/STJ: é possível reconhecer o tempo de serviço rural
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova
testemunhal colhida sob o contraditório.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a
concessão de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE desde a DER em 22/01/2020. Para
a atualização das parcelas, determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 1º-F da Lei 11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento
devido, conforme índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal. Deferimento da tutela provisória de urgência com base em toda a fundamentação de
fato e de direito lançada neste voto e no caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula
729/STF). Intime-se o INSS para que cumpra a ordem em, no máximo, 30 (trinta) dias úteis, a
partir da intimação. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000848203v7 e do código CRC 9a8224f2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:2 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 37



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 328/404

5000490-67.2020.4.02.5003 500000888982 .V2 JES10470© JES10470

RECURSO CÍVEL Nº 5000490-67.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: JOAO RAMOS LUCAS (AUTOR)
ADVOGADO: ADENILSON VIANA NERY

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar a concessão de APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE desde a DER em 22/01/2020. Para a atualização das parcelas,
determino a aplicação de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei
11.960/2009, e de correção monetária desde a data do pagamento devido, conforme índices
estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Deferimento da tutela provisória de
urgência com base em toda a fundamentação de fato e de direito lançada neste voto e no
caráter alimentar do benefício pleiteado (Súmula 729/STF). Intime-se o INSS para que
cumpra a ordem em, no máximo, 30 (trinta) dias úteis, a partir da intimação. Sem condenação
em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888982v2 e do código CRC 60522d98. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:2 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 37

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 329/404

5001094-31.2020.4.02.5002 500000847207 .V10 JES10873© JES10873

RECURSO CÍVEL Nº 5001094-31.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILMAR MAGNO PANCOTO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para determinar a concessão do benefício  previdenciário de
aposentadoria por idade rural à parte autora desde a DER em 08/02/2019.

Em suas razões recursais (Evento 41), alega, em síntese, (i) que a certidão de
casamento, realizado em 18/02/1982, informa a profissão do autor como motorista;
(ii) que a propriedade rural da família foi adquirida em 1979, ou seja, resta comprovado o
desempenho de atividade urbana após a aquisição da propriedade rural; e (iii) que o autor não
apresentou nenhum documento válido que o qualifique como lavrador, notadamente após
1982, motivo pelo qual não há nos autos início de prova material contemporânea
suficiente para viabilizar a comprovação da atividade rural no período de carência

Contrarrazões da parte contrária (Evento 46). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.
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Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
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espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
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respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 14/11/1958, cumpriu o requisito etário em
14/11/2018, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Para demonstrar o exercício de atividade rural durante o período de carência, a
parte autora apresentou, nos autos, dentre outros, os seguintes documentos (Evento 1):

(i) Guias de compra de insumos agrícolas;

(ii) Notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas;

(iii) Comprovante de vacinação de gado contra febre aftosa referente ao ano de
2017;
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(iv) Ficha de produtor rural emitida pelo IDAF com anotações de 2009 a 2014;

(v) Notas fiscais de produtor rural de 2009/2010/2011/2012/2014;

(vi) Notas fiscais de produtor rural em nome de RAPHAEL PANCOTTO, pai
do autor;

(vii) Ficha de filiação ao Sindicato Rural de Rio Novo do Sul em 02/09/2001;

(viii) CCIR do imóvel denominado SERRA DANTA;

(ix) Declaração de aptidão ao PRONAF emitido em 07/02/2019;

(x) Escritura de compra e venda de imóvel rural SERRA DANTA em
02/05/1979, sendo o adquirente o pai da parte autora; e

(xi) Registro do Imóvel Rural SERRA DANTA em nome da parte autora e de
seus irmãos.

Ainda, em audiência realizada em 30/06/2020, foi colhido o depoimento pessoal
da parte autora e os depoimentos das testemunhas, que corroboraram as provas documentais.

Pois bem. Com efeito, da análise do conjunto probatório constante nos autos,
restou comprovado que a parte autora trabalhou no meio rural por período superior à carência
legalmente exigida, em regime de economia familiar, sem a contratação de empregados ou
diaristas acima do limite legal. Tampouco há dúvidas de que sua renda provém somente do
trabalho rural, configurado o regime de subsistência necessário à caracterização do segurado
especial.

Ainda que em sua certidão de casamento, o autor esteja qualificado como
"motorista", destaca-se a inexistência de qualquer outro documento, a exemplo  de anotações
em sua CPTS, ou registros no CNIS, que indiquem ele tenha ,de fato, exercido algum labor de
natureza urbana.

Ademais, há diversos documentos emitidos ao longo do período alegado de
trabalho rural, como as notas fiscais de produtor em nome do autor.

Com isso, não merece acolhimento a tese aventada pelo INSS em seu recurso,
uma vez que a referida certidão não tem o condão de infirmar todo o acervo probatório da
atividade rural (segurado especial) do autor.

Da parte dispositiva
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Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000847207v10 e do código CRC cc0feba0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:8 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001094-31.2020.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: GILMAR MAGNO PANCOTO (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888992v2 e do código CRC b6e18996. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000019-51.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALCIRLETE FARIA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para conceder à parte autora o benefício APOSENTADORIA
RURAL POR IDADE (segurado especial), no valor de 1 (um) salário mínimo, a partir da data
do requerimento administrativo em 29/04/2019.

Em suas razões recursais (Evento 48), alega, em síntese, que (i) a autora não
conseguiu comprovar o desempenho de atividade laborativa em regime de economia familiar
pelo período mínimo necessário à concessão do benefício, nos termos do que dispõe a
legislação previdenciária; (ii) o §3º do art. 55 da Lei 8.213\91 veda a produção de prova
exclusivamente testemunhal para a comprovação de tempo de serviço; e (iii) o exame dos
autos do processo deixa claro que a sentença atacada teve como único fundamento o
depoimento das testemunhas arroladas pela autora, não havendo, portanto, o cumprimento
dos requisitos mínimos estabelecidos pela Lei 8.213/91.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 51). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).
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Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.
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Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
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espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
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respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 13/06/1960, cumpriu o requisito etário em
13/06/2015, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Cuida-se de pedido de concessão de APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, cumulado com
o pagamento de retroativos, contra o qual se insurge o INSS, ao argumento de que a parte
autora não comprovou o exercício da atividade como trabalhador rural, na condição de
segurada especial, durante o período de carência.
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Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/95, combinado com o art. 1°, da
Lei nº 10.259/01, e estando devidamente instruído o feito, passo a decidir.

Inicialmente, cabe salientar que a Lei n.º 8.213/91, no seu artigo 48, §§ 1º e 2º, determina que
a aposentadoria por idade será concedida aos trabalhadores rurais/pescadores, quando estes
implementarem a idade de 60 (sessenta) anos de idade, se do sexo masculino, e 55 (cinqüenta
e cinco) anos de idade, se do sexo feminino, desde que comprovado o efetivo exercício de
atividade rural ou pesqueira, ainda que de forma descontínua, por período equivalente à
carência estabelecida para o benefício, em regime de economia familiar ou individualmente.

Vale destacar, ainda, que, de acordo com a Lei n.º 8.213/91, considera-se segurado especial o
produtor, parceiro, meeiro, comodatário ou arrendatário que exerçam suas atividades,
individualmente ou em regime de economia familiar, bem como o pescador artesanal ou a este
assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida (art. 11, VII).
Segundo o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, entende-se por regime de economia
familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria
subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem o auxílio de
empregados.

Conforme previsão do art. 55, § 3.º da Lei n. 8.213/91 e a Súmula 149 do STJ, exige-se pelo
menos um início de prova material para a comprovação do tempo de serviço do rurícola.
Contudo, não se pode exigir da parte autora a comprovação de todo o período, o que seria
considerado como prova plena. Ademais, a jurisprudência pátria é unânime ao fixar
entendimento no sentido de que não é necessário que o início de prova material abranja
necessariamente todo o período que se pretende homologar. A prova testemunhal tem o condão
de ampliar o início de prova material, abrangendo todo o período necessário à concessão do
benefício. Portanto, a prova material não necessita se referir a todo o período de trabalho no
campo, desde que seja contemporânea ao período a se provar (Enunciados 14 e 34 da TNU).

Registre-se ainda que eventual tempo de serviço de segurado trabalhador rural e/ou segurado
especial exercido anteriormente à data de vigência da Lei nº 8.213/1991 não pode ser
computado para fins de carência. Por fim, cabe explicitar que para fins de aposentadoria do
segurado especial, a atividade rural deve ser exercida, ainda que de forma descontínua, no
período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, nos termos do artigo 143 da Lei
de Benefícios.

Tendo em vista os termos do art. 142 do mesmo diploma, o prazo de carência é reduzido
conforme tabela em que é estipulado o número de meses necessários à comprovação de efetivo
trabalho em atividades rurais.

Na hipótese dos autos, temos que a parte autora completou o requisito de idade em 2015,
assim, a carência a ser considerada é de 180 meses, a teor do artigo 142 da Lei 8.213/91.

No presente caso, é de se notar que há nos autos o necessário início de prova material que
comprova efetivamente a qualidade de segurado especial da parte autora, como escritura
pública declaratória de união estável entre a autora e Roquivã Dalfior, lavrada em
07/07/2004, onde consta que a autora era lavradora (Evento 1, ANEXO5, Página 4);
contrato de parceria agrícola com João Cremasco Dalfior, com vigência de 06/07/2004 a
06/07/2007, com firma reconhecida em 06/07/2004 (Evento 1, ANEXO5, Página 8);
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declaração do sindicato de trabalhadores rurais de que a autora se filiou em 10/10/2014, e
trabalhou como meeira de João Cremasco Dalfior no período de 01/03/2002 a 29/04/2019
(Evento 1, ANEXO5, Página 10); contrato de parceria agrícola com João Cremasco Dalfior,
com vigência de 06/07/2011 a 06/07/2016, com firma reconhecida em 26/07/2011 (Evento 1,
ANEXO5, Página 16); contrato de parceria agrícola com João Cremasco Dalfior, com
vigência de 11/09/2014 a 11/09/2019, com firma reconhecida em 12/09/2014 (Evento 1,
ANEXO5, Página 17); ITR da Fazenda da Inveja e do Sítio Gameleira, tendo como
contribuinte João Cremasco Dalfior , dos anos de 2015, 2007, 2004, 2014, 2018 (Evento 1,
ANEXO5, Página 21); fichas médicas com datas de 09/03/1995, 11/10/2018, 18/01/2007, nas
quais a autora consta como lavradora (Evento 1, ANEXO5, Página 32).

Realizada audiência, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que trabalhou na
roça desde 2002 junto com o marido Roquivã Dalfior; que é companheira dele desde 2002;
que começou trabalha na roça de João Cremasco Dalfior, que é tio do companheiro da autora;
que tem contrato desde 2002; que continua trabalhando nesta mesma propriedade até hoje;
que, além deste contrato, também trabalha como diarista; que, na terra de João, mexe com
café; que toma conta de mais ou menos 2000 pés de café; que não tem empregados, trabalha
somente com ajuda do companheira; que sempre trabalhou na roça, assim como o
companheiro; que trabalha na roça desde 10 anos de idade; que antes de ter o contrato com
João, trabalhava somente como diarista.

A primeira testemunha ouvida em Juízo, Dosolina Dalfior Damasceno, afirmou que conhece a
autora há 15 anos; que a autora trabalha na roça de João Dalfior, que é primo da depoente;
que a autora trabalha na fazenda de João há 17 anos, na lavoura de café, com ajuda do
marido Roquivã, sem empregados; que a produção é vendida para o patrão, provavelmente;
que, desde que a conhece, a autora trabalha na roça, nesta mesma propriedade, até hoje; que
a autora e o marido sempre trabalharam na roça; que vê a autora trabalhando na roça todo
dia.

A segunda testemunha, José Alves dos Santos, sustentou que conhece a autora há 17 anos; que
ela mora em Sobradinho, na propriedade de João Cremasco Dalfior, onde a conheceu; que a
autora trabalha junto com marido Roquinho na propriedade, sem empregados; que a autora
não contrata diaristas; que ela plantava milho e feijão, mas agora, só planta café; que tem
contrato com o proprietário desde 2002 ou 2003; que a autora continua trabalhando na roça
até hoje com marido; que a autora sempre trabalhou na roça, desde que a conhece, assim
como marido; que a autora somente se sustenta com o dinheiro da roça; que a parte que a
autora toma conta tem cerca de 2 hectares; que a autora vende a produção para o patrão; que,
desde que conhece a autora, ela trabalha nesta mesma propriedade.

Dessa forma, ressalto que a prova oral foi bem convincente e segura. O depoimento pessoal da
parte autora e das testemunhas se mostraram coerentes e harmônicos entre si, no sentido de
que a parte autora retirou seu sustento do trabalho rural durante toda sua vida.

Conforme contagem administrativa realizada quando do requerimento do benefício, o INSS
reconheceu como trabalho rural na qualidade de segurada especial o período de 01/06/2002 a
12/09/2014 e apurou 12 anos, 03 meses e 12 dias de tempo de contribuição, correspondentes a
148 meses de carência. Todavia, conforme contrato juntado no Evento 1, ANEXO5, Página 17,
foi celebrado um outro contrato de parceria agrícola com João Cremasco Dalfior, com
vigência de 11/09/2014 a 11/09/2019, com firma reconhecida em 12/09/2014, de forma que, à
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contagem administrativa realizada pelo INSS, deve ser somado o período de vigência deste
último contrato para fim de análise acerca do comprimento da carência necessária para
concessão da aposentadoria por idade (Evento 19, PROCADM1, Página 52).

Assim, cotejando as provas documentais apresentadas com a prova testemunhal, resta
comprovado o exercício de atividade rurícola realizado pela parte autora por período superior
à carência necessária para obtenção do benefício, conforme se pode observar pela tabela
abaixo:

EMPRESA /
ATIVIDADE

PERÍODO ano mês dia fator de conversão ano mês dia

INSS  a  12 3 12 x 1 = 12 3 12
SEGURADA
ESPECIAL

13/09/2014 a 29/04/2019 4 7 17 x 1 = 4 7 17

TOTAL ATÉ
29/04/2019

         16 10 29

Ou seja, pelos documentos juntados aos autos, bem como pelo depoimento das testemunhas,
restou comprovado que a parte autora exerceu atividade rural como segurada especial, por
período superior a 180 meses, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício.

Dessa forma, julgo procedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, ao tempo em que determino que o INSS
implante imediatamente em favor da parte autora o benefício APOSENTADORIA RURAL
POR IDADE (segurado especial), no valor de 1 (um) salário mínimo, a partir da data do
requerimento administrativo em 29/04/2019 (Evento 1, ANEXO5, Página 1), com o pagamento
de valores atrasados.

[...]

Como se observa, diferentemente do que afirma o INSS em seu recurso, a parte
autora apresentou robusto início de prova material do seu labor campesino, não merecendo
acolhimento a tese aventada pela parte ré que a procedência do pedido autoral teve como
único fundamento o depoimento das testemunhas arroladas pela parte autora.

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ).
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Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000819155v4 e do código CRC d28f8f51. 
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Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:16:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000019-51.2020.4.02.5003/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ALCIRLETE FARIA (AUTOR)
ADVOGADO: ANDERSON GUTEMBERG COSTA (OAB ES007653)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888994v2 e do código CRC 4e07ff85. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:16:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006284-09.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSANGELA SILLER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para conceder a aposentadoria por idade rural à parte
autora, com DIB na DER (22/02/2019).

Ainda, deferiu medida antecipatória de tutela, com fundamento no art. 4º da Lei
nº 10.259/2001, para determinar ao INSS a implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta)
dias úteis, contados da intimação desta Sentença.

Em suas razões recursais (Evento 67), alega, em síntese, que (i) não há início de
prova material apta a embasar o pleito autoral, considerado o art. 106, da Lei nº 8.213/91;
(ii) não restou demonstrado o exercício de atividade rural como segurado especial durante
tempo suficiente para concessão do benefício, conforme art. 25, II, da Lei nº 8.213/91; e
(iii) o prazo para cumprimento não seja inferior a 45 dias úteis ou, subsidiariamente, 45 dias
corridos.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 72). 

VOTO

  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, § 1º) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade rural, no valor de 1 (um) salário mínimo, devem ser cumpridos os
seguintes requisitos: (i) idade mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e
cinco) anos para mulheres; e (ii) comprovação do efetivo exercício de atividade rural, ainda
que de forma descontínua, no período de carência exigido para a concessão do benefício.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
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do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Por outro lado, para a comprovação da atividade rural, é necessário início de
prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de
motivo de força maior ou caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e Súmula 149/STJ).
Esse início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos (TNU, Súmula 34),
apesar de não precisar corresponder a todo o período de atividade (TNU, Súmula 14).

Ainda, quanto à questão da prova, cabe ressaltar os seguintes aspectos: (a) o rol
de documentos constantes no art. 106 da Lei n. 8.213/1991, os quais seriam aptos
à comprovação do exercício da atividade rural, é apenas exemplificativo; (b) não se exige
prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período
correspondente à carência, sendo suficientes documentos (como notas fiscais, talonário de
produtor, comprovantes de pagamento do ITR ou prova de titularidade de imóvel rural,
certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar
etc.) que, juntamente com a prova oral, possibilitem juízo conclusivo quanto ao período de
labor rural exercido (STJ, AgRg no AREsp 327.119, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho,1ª T., j. 2.6.2015); (c) certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório da
atividade rural da parte autora (STJ, Tema 554, REsp n.º 1.321.493, DJ 10/10/2012); e (d) é
possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado,
desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório (Súmula
577 do STJ).

Na aplicação da tabela do art. 142 da Lei n.  8.213/1991, o termo inicial para o
cômputo do tempo de atividade rural é o ano em que o segurado completou a idade mínima,
desde que já disponha de tempo suficiente para o deferimento do pedido, sendo irrelevante
que o requerimento tenha sido efetuado em anos posteriores, ou que na data do requerimento
o segurado não esteja mais trabalhando, em homenagem ao princípio do direito adquirido
(art. 5º, XXXVI da CF/1988 e art. 102, §1º da Lei n. 8.213/1991).

A regra do art. 143 da Lei n. 8.213/1991, no sentido de que o exercício
da atividade rural deve ser comprovado no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, deve ser interpretada em favor do segurado, ou seja, tal regra atende àquelas
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação do exercício do
labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, mas sua
aplicação deve ser relativizada em função do disposto no art. 102, §1º, da Lei n. 8.213/1991 e,
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 40



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 349/404

5006284-09.2019.4.02.5002 500000814486 .V7 JES10873© JES10873

Vale destacar que a declaração de sindicato de trabalhadores rurais, sem a
respectiva homologação do INSS e isoladamente considerada, não se consubstancia em início
de prova material, uma vez que constitui mera manifestação unilateral, não sujeita ao crivo do
contraditório.

Destaque-se, ainda, que é admitido, como início de prova material,  documentos
de terceiros, membros do grupo parental. Isso porque o art. 11, § 1 º, da Lei n. 8.213/1991
define como sendo regime de economia familiar aquele em que os membros da família
exercem em condições de mútua dependência e colaboração. Nesse contexto, os atos
negociais da entidade respectiva, via de regra, serão formalizados não de forma individual,
mas em nome do pater familiae, que é quem representa o grupo familiar perante terceiros,
função essa exercida, normalmente, no caso dos trabalhadores rurais, pelo genitor ou cônjuge
masculino.

Já é entendimento pacífico no STJ de que os documentos que qualificam um
cônjuge da parte como lavrador podem ser estendidos ao outro cônjuge, desde que haja
contundente prova testemunhal. É o que se verifica das ementas abaixo colacionadas:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO
NA QUAL CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO AGRICULTOR OU RURAL.
EXTENSÃO À ESPOSA, DESDE QUE VENHA ACOMPANHADO DE PROVA
TESTEMUNHAL IDÔNEA. FALECIMENTO DO MARIDO, SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DE
FATO NÃO CONDUZEM À EXTEMPORANEIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. 1. A
certidão de casamento na qual consta a qualificação do marido como agricultor ou rural é
documento público hábil a comprovar o início de prova material do trabalho da esposa no
meio agrícola, entretanto deve vir acompanhado de idônea prova testemunhal como observado
pelo acórdão a quo. 2. A ocorrência do falecimento do marido, a separação judicial ou de fato
do casal, em momento até mesmo anterior ao implemento da idade para o gozo do benefício,
não são eventos aptos a gerar a extemporaneidade ou a desnaturar a validade e a eficácia da
certidão de casamento, desde que a prova testemunhal produzida ateste a continuidade do
labor da mulher nas lides rurais. Nesse sentido: "Ainda que a certidão pública nas condições
acima seja a única prova material e não haja prova documental do labor rural após o óbito do
cônjuge qualificado como trabalhador rural, está caracterizada a qualidade de segurado
especial se a continuidade do labor agrícola for atestada por robusta prova testemunhal
(AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
24/04/2012)". A propósito, confiram-se: AgRg no AREsp 105.451/MG, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/03/2014; e AgRg no Ag 1.424.675/MT, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 04/10/2012. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104264, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:15/04/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. CÔNJUGE FALECIDO. DOCUMENTOS EM
NOME DO DE CUJUS. EXTENSÃO À ESPOSA. POSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL
CORROBORADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
jurisprudência desta Corte reconhece a condição de segurada especial à esposa de lavrador se
o início de prova material em nome do cônjuge, ainda que falecido, for corroborado por
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testemunhos idôneos, assim definidos pela instância ordinária. Precedentes. 2. Nos termos do
inciso VII do art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social, considera-se segurado
especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, bem como o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades individualmente, como na
espécie, ou em regime de economia familiar. 3. Agravo regimental não provido. EMEN:
(AGARESP 201200104478, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE
DATA:20/03/2014 ..DTPB:.)(gn)

PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. PROVA
MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE
RECURSAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1.
Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, de
óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais constam a profissão de
agricultor daquele, constituem razoável início de prova material a corroborar os depoimentos
testemunhais. 2. A lei não exige que a prova material se refira a todo o período de carência
exigido, conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja amparada por
prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral referente ao período objeto de
debate. 3. A tese defendida no recurso especial de que não ficou demonstrado o labor rural,
em regime de economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental
improvido. EMEN: (AGRESP 201101843956, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE
DATA:03/04/2012 RIOBTP VOL.:00275 PG:00182 ..DTPB:.)(gn)

Importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade outra que
não a rural também não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurado
especial de quem postula o benefício, pois, de acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11
da Lei n. 8.213/1991, é segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente
ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros.

Ou seja, a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar
atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como
segurado especial, sendo admissível o exercício das atividades concomitantes, para fins de
complementação da renda familiar, de modo que a renda obtida com a exploração agrícola
seja indispensável à própria subsistência do núcleo familiar, o que deve ser analisado no caso
concreto (Súmula 41/TNU). A jurisprudência dominante do STJ é nesse mesmo sentido
(REsp 1.304.479/SP, Dj 10/10/2012).

Registre-se também que a jurisprudência só afasta o regime de economia
familiar em casos em que a remuneração do membro da família supera 2 salários mínimos
(TRF 4ª REGIÃO, AC 50093338720154049999, 6ª TURMA, DJ 19/8/2015).

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR) não tem o condão, por si só, de descaracterizar a
atividade agrícola em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero fato
dessa anotação constar nos referidos documentos não significa, inequivocamente, regime
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permanente de contratação, devendo cada caso ser analisado individualmente de modo a que
se possa extrair do conjunto probatório dos autos, a natureza do auxílio de terceiros (se
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da Lei nº 8.213/1991, que
define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a qualificação “empregador II-b” nos
respectivos recibos de ITR não implica a condição de empregador rural, sendo que  a simples
qualificação no documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime de
economia familiar (art. 1º, II, b, do Decreto-Lei nº 1.166/1971).

Cumpre salientar também que muitas vezes a autarquia previdenciária alega que
os depoimentos e informações tomados na via administrativa apontam para a ausência de
atividade agrícola no período de carência. Quanto a isso  é necessário afirmar  que as
conclusões a que chegou o INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo
conjunto probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as provas colhidas
na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas últimas, produzidas que são com
todas as cautelas legais, garantido o contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as
informações tomadas pela autarquia federal, mas de prestigiar a imparcialidade que
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. Assim, dispondo de
elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte autora, cabe ao INSS judicializar a
prova administrativa, de forma a emprestar-lhe maior valor probante.

O STJ,  no Recurso Especial 1.348.633/SP, o qual seguiu o rito dos recursos
repetitivos, firmou o entendimento de que as provas testemunhais, tanto do período anterior
ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais recente, são válidas para
complementar o início de prova material do tempo de serviço rural. A prova testemunhal,
desde que robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental. Nos
termos da Súmula 577/STJ: "é possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao
documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal
colhida sob o contraditório".

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 27/09/1963, cumpriu o requisito etário em
27/09/2018, devendo comprovar o exercício de atividade rural, em regime de economia
familiar, pelo período de 180 (cento e oitenta) meses, imediatamente anterior ao requerimento
administrativo (art. 39, I, da Lei 8.213/1991) ou à data do implemento da idade mínima, nos
termos do da Súmula n. 54 da TNU.

Da contagem do prazo para cumprimento da obrigação

Quanto ao prazo do cumprimento da ordem de implantação do benefício, se em
dias corridos ou úteis, consigna-se o julgado do STJ:
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RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ART. 523, CAPUT, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS
ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 219 DO CPC/2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO PROVIDO. 

(...) Não se pode ignorar, ainda, que a intimação para o cumprimento de sentença,
independentemente de quem seja o destinatário, tem como finalidade a prática de um ato
processual, pois, além de estar previsto na própria legislação processual (CPC), também traz
consequências para o processo, caso não seja adimplido o débito no prazo legal, tais como a
incidência de multa, fixação de honorários advocatícios, possibilidade de penhora de bens e
valores, início do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, dentre outras. E,
sendo um ato processual, o respectivo prazo, por decorrência lógica, terá a mesma natureza
jurídica, o que faz incidir a norma do art. 219 do CPC/2015, que determina a contagem em
dias úteis. 4. Em análise do tema, a I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal - CJF aprovou o Enunciado n. 89, de seguinte teor: "Conta-se em dias úteis o
prazo do caput do art. 523 do CPC". 5. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.348 - RJ (2017/0292104-9), DJ 25/6/2019).

Segundo o Enunciado 66 destas Turmas Recursais/ES, "o prazo para
cumprimento de tutela, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, deve ser contado em dia
útil, devendo ser adotado, em regra, o prazo de 30 dias úteis, observando-se a sistemática de
intimação do sistema processual utilizado" (Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas
Recursais do Espírito Santo em 10/07/2020).

Assim, conclui-se que o prazo determinado na Sentença encontra-se consonante
ao referido Enunciado, não merecendo acolhimento a tese aventada pela parte ré em seu
recurso.

Da aposentadoria por idade rural (segurado especial)

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu a
pretensão autoral sob a seguinte fundamentação:

[...]

Pleiteia a parte autora o benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurado
especial. A autora nasceu em 1963 e completou a idade exigida como requisito para concessão
do benefício (55 anos) em 2018, por conseguinte, o período de atividade que deve ser
comprovado, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, é de 180 meses, conforme
o art. 142 da Lei n.º 8.213/91.

Para comprovação desse tempo de serviço, a lei exige a apresentação de início de prova
material. Os documentos acostados enquadram-se como início de prova material de tais fatos.
São eles, dentre outros:
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- Contratos de Parceria Agrícola em nome da parte autora (Evento 8, PROCADM1, fls.19/22);
ano de 2014

- Ficha da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Novo do Sul qualificando a autora como
lavradora  (Evento 8, PROCADM1, fl.93);

- Ficha de Matrícula Escolar de filha, qualificando a parte autora como lavradora  (Evento 8,
PROCADM1, fls.93/94);

- Carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Novo do Sul (Evento 8, PROCADM1,
fl.95).

Ressalto que os documentos apresentados não precisam necessariamente referir-se a todo o
período equivalente à carência do benefício, consoante Súmula n.º 14 da Turma Nacional de
Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que assim dispõe: “Para a
concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material
corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

Insta registrar que o curto período de labor urbano anotado no CNIS em 1987 não
desqualifica a condição de segurado especial da parte autora (Evento 8, PROCADM1, fl.99).

A prova testemunhal e o depoimento pessoal foram harmônicos e convincentes, comprovando
o labor rural da parte autora por prazo superior à carência.

Tem-se, pois, que os depoimentos das testemunhas ouvidas por este juízo puderam corroborar
o início de prova material apresentado, restando devidamente comprovado que a Requerente
exerceu atividade rural por período superior a carência.

Ademais, existe período de atividade de segurado especial positivado no CNIS (Evento 8,
PROCADM1, fl.99).

Com base nessas premissas, merece acolhimento a pretensão autoral quanto à concessão do
beneficio pleiteado.

III– DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE  o pedido, condenando o INSS à implantação – e
pagamento dos atrasados entre a DIB e a DIP – do benefício aposentadoria por idade rural à
parte autora, com DIB na DER (22/02/2019), e DIP na presente data, resolvendo com isso, o
mérito da demanda nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

[...]

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).
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Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas.
Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000814486v7 e do código CRC 54068e1b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006284-09.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: ROSANGELA SILLER (AUTOR)
ADVOGADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA (OAB ES016753)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios devidos em
10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888996v2 e do código CRC 8b559a06. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:28 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005288-11.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MADALENA MARIA DAS GRACAS MENEGARDO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora em
face do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada
estaria eivada de contradição porque o marido trabalhou curtos períodos em vínculos urbanos,
até começar a receber o B31 em 16/09/2005 e se aposentar por invalidez em 18/08/2006,
conforme o CNIS (Evento 9). Afirma que, ao contrário da fundamentação do acórdão, o
cônjuge não exerceu atividade urbana até 2018 e sim até 2005, ou seja, os curtos
afastamentos do marido não descaracterizam a condição de segurada especial. Assevera que a
decisão arguiu a suposta ausência de prova material em seu nome, mas foi omissa em relação
aos inícios de provas materiais em nome dos sogros, membros do grupo parental. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
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aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que a autora não faria jus ao reconhecimento de
exercício de serviço rural sob os seguintes fundamentos:

(...) No caso, malgrado o cônjuge da Autora auferir menos de dois salários mínimos mensais,
a alegação do exercício da atividade rural na propriedade rural dos sogros, em Rio Novo do
Sul/ES, não se sustentou diante da prova testemunha.

Com efeito, a Autora não apresentou qualquer início de prova material em seu nome, sendo
que o contrato de parceria agrícola assinado em 2000 com o seu sogro, não possui
reconhecimento de firma, bem como equivale à prova testemunhal.

Por fim, não há como rechaçar a conclusão exarada na sentença ora recorrida de que a prova
testemunhal não houve por confirmar o exercício da atividade rural até a presente data. Pelo
contrário, é possível perceber o afastamento do casal do efetivo exercício do labor rural na
propriedade da família, possivelmente desde 1993, com o início do labor urbano pelo cônjuge
da Autora e pela fixação da residência em Vitoria/ES.

A aposentadoria por idade rural é prevista para aqueles que retiram da agricultura, da pesca
ou da extração vegetal o suficiente para sua subsistência, razão pela qual o pagamento do
tributo colocaria em risco até mesmo sua manutenção, por isso que, em regra, somente os
parceiros agrícolas outorgados e/ou pequenos proprietários têm direito ao benefício, o que
não é o caso dos autos.

Portanto, não me parece razoável que em um sistema que via de regra é de contribuição, a
parte autora não possa fazê-lo para a Previdência Social a fim de conseguir seu benefício.
Não se nega a sua condição de meeira, mas na condição de segurada individual e não
segurada especial, logo, cabia à parte autora/recorrente verter a exação previdenciária
prevista no art. 21, conforme determinado pelo §2º do art. 25 da Lei de Custeio, o que não foi
feito. (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.
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Voto por conhecer os embargos de declaração da autora e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000822675v3 e do código CRC 6dd4154b. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005288-11.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: MADALENA MARIA DAS GRACAS MENEGARDO (AUTOR)
ADVOGADO: APARECIDA KETTLEN COSTA DALFIOR (OAB ES019660)
ADVOGADO: VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU (OAB ES027432)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração da autora e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888381v2 e do código CRC 77c511c5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031055-54.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DELCO FERREIRA ANASTACIO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença
que julgou parcialmente procedente  a pretensão inicial, para "a) averbar os períodos
de 02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a 18/09/1974, 01/04/1975 a 31/07/1975, 02/03/1976
a 02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976, 02/05/1991 a 17/07/1991, 01/07/1995 a 24/08/1995,
01/02/2005 a 18/02/2005 e 13/08/2012 a 05/03/2013 para todos os fins previdenciários,
exceto carência; b) conceder ao autor aposentadoria por idade com DIB em 17/01/2020".

Em suas razões recursais (Evento 14), alega, em síntese,  que (i) ingressou com
a presente demanda pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por idade desde
26/06/2019, ou mediante reafirmação da DER até 12/11/2019, caso os requisitos necessários
não fossem cumpridos em 26/06/2019, (ii) após regular tramite processual em primeira
instância, sobreveio a sentença do Evento 8, por meio da qual o juiz, adentrando o mérito da
questão, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular,
concedendo aposentadoria por idade a partir de 17/01/2020, todavia, em que pese o
conhecimento jurídico exposto nasentença, seu veredito de procedência parcial dos pedidos
autorais não devem prevalecer, (iii) tendo nascido em 24/10/1953, completou 65 anos em
24/10/2018, logo, em 26/06/2019, já havia cumprido o requisito etário para a aposentadoria
por idade, (iv) no que tange à carência mínima de 180 contribuições, também já  havia
alcançado em 26/06/2019, pois o magistrado reconheceu o direito à averbação dos seguintes
períodos: 02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a 18/09/1974, 01/04/1975 a 31/07/1975,
02/03/1976 a 02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976, 02/05/1991 a 17/07/1991, 01/07/1995 a
24/08/1995, 01/02/2005 a 18/02/2005 e 13/08/2012 a 05/03/2013, (v) ocorre que o
juiz, equivocadamente, considerou que os períodos supracitados representam um acréscimo
de 30 meses de carência aos 147 meses previamente computados no processo administrativo,
perfazendo um total de 177 carências, (vi) porém, os períodos averbados na sentença
representam um acréscimo de 44 meses ao montante já reconhecido administrativamente,
totalizando assim 191 carências em 26/06/2019, (vii) como já contava com mais de 65 anos
de idade e mais de 180 carências em 26/06/2019, é mister que a sentença seja parcialmente
reformada, para que a aposentadoria por idade seja concedida desde 26/06/2019, (viii) caso
não se entenda assim, a DER deve ser reafirmada para até  12/11/2019, conforme pleiteado na
exordial, (ix)  é possível que a DER seja reafirmada para o momento em que os requisitos
forem implementados, ainda que tal implementação se dê no interregno entre o ajuizamento
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da ação e a entrega da prestação jurisdicional, portanto, de acordo com o entendimento
firmado pelo STJ, a reafirmação da DER depende da simples implementação dos requisitos,
sendo desnecessário o oferecimento de nova petição dentro do processo administrativo como
forma de caracterizar concordância expressa do segurado, (x) a sua concordância quanto à
reafirmação da DER já foi expressa na formulação dos pedidos constantes da exordial,
quando, de forma subsidiária, pleiteou-se a reafirmação da DER para até 12/11/2019, na
eventualidade dos requisitos não serem implementados em 26/06/2019, (xi) caso fique
entendido que os requisitos para a aposentadoria por idade não foram integralmente
cumpridos em 26/06/2019, o que não se espera, é imperioso que a  sentença seja parcialmente
reformada, de modo que a DER seja reafirmada para até 12/11/2019, fixando-se a DIB até
12/11/2019, (xii) na parte dispositiva da sentença, deferiu-se a averbação dos períodos de
02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a 18/09/1974, 01/04/1975 a 31/07/1975, 02/03/1976 a
02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976, 02/05/1991 a 17/07/1991, 01/07/1995 a 24/08/1995,
01/02/2005 a 18/02/2005 e 13/08/2012 a 05/03/2013 para todos os fins previdenciários,
exceto carência, (xiii)  é mister que os períodos em comento sejam computados como
carência, pois ficou comprovado que trabalhou com CTPS anotada (de 02/04/1973 a
21/08/1974, na empresa Sadia Comercial e Agrícola Ltda; de 16/09/1974 a 18/09/1974, na
empresa Orthocrim Indústria e Comércio Ltda; de 01/04/75 a 31/07/75, na empresa Brasvel
S/A; de 02/03/1976 a 02/04/1976, na empresa Ingleza Indústria de Produtos de Limpeza e
Cosmet Ltda.; de 09/07/1976 a 30/12/1976, na empresa Joao Miguel Apolinario; de
02/05/1991 a 17/07/1991, na empresa Leopoldo Correa Moura; de 01/07/1995 a 24/08/1995,
na empresa Marmoraria Stillos Ltda; de 01/02/2005 a 18/02/2005, na empresa Construtora
Wilton Figueiredo Ltda; de 13/08/2012 a 05/03/2013, na empresa Gold Marmores & Granitos
Ltda.), (xiv) portanto, é de responsabilidade dos citados empregadores o correto recolhimento
das contribuições previdenciárias para serem utilizados como tempo de contribuição e
carência, não podendo ser penalizado em caso de ausência ou atraso nas contribuições, (xv) o
art. 62, § 1º, § 2º, I, “a”, do Decreto nº 3.048/1999 estabelece que a Carteira de Trabalho e
Previdência Social constitui documento hábil a comprovar o tempo de serviço, constituindo,
portanto, tempo de contribuição na forma do art. 60, (xvi) a CTPS anexada aos autos não
apresenta qualquer tipo de rasura que comprometa sua veracidade, logo, é prova suficiente de
tempo de serviço para fins previdenciários, (xvii) os contratos de trabalho registrados na
CTPS dos empregados gozam de presunção de veracidade, como é do entendimento
doutrinário e jurisprudencial, (xviii) o art. 2º da IN 77/2015 define como segurado obrigatório
a pessoa física filiada ao RGPS na categoria de empregado, e o art. 3º, § 1º, do mesmo
diploma legal estabelece que, para os segurados obrigatórios, a filiação ocorre
automaticamente a partir do exercício da atividade remuneradam, (xix) se trabalhou como
empregado, com anotação na CTPS, nos períodos de 02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a
18/09/1974, 01/04/1975 a 31/07/1975, 02/03/1976 a 02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976,
02/05/1991 a 17/07/1991, 01/07/1995 a 24/08/1995, 01/02/2005 a 18/02/2005 e 13/08/2012 a
05/03/2013, conclui-se que era segurado obrigatório nesses interregnos, nos quais a filiação
ao RGPS se deu de forma automática em razão do exercício de atividade remunerada, razão
pela qual tais períodos devem ser utilizados como carência, (xx) logo, se estava
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obrigatoriamente filiado ao RGPS nos períodos supracitados, é mister que estes sejam
contabilizados como carência, pois, devido ao disposto no art. 27, inciso I, da Lei 8.213/1991,
assim deverá ser feito em relação aos períodos a partir da data de filiação, (xxi) é imperioso
que seja parcialmente reformada a sentença para que conste expressamente do seu dispositivo
o cômputo como carência dos períodos de 02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a
18/09/1974, 01/04/1975 a 31/07/1975, 02/03/1976 a 02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976,
02/05/1991 a 17/07/1991, 01/07/1995 a 24/08/1995, 01/02/2005 a 18/02/2005 e 13/08/2012 a
05/03/2013, visto que em tais interregnos era segurado obrigatório do RGPS na condição de
empregado, e (xxii) deve ser  concedida a aposentadoria por idade desde 26/06/2019 e, caso
fique entendido que os requisitos para a aposentadoria por idade não foram integralmente
cumpridos em 26/06/2019, deve ser parcialmente reformada a  sentença de modo que a DER
seja reafirmada para até 12/11/2019, fixando-se a DIB até 12/11/2019.

Contrarrazões (Evento 19).

VOTO

O autor ajuizou esta ação, em 5/12/2019, objetivando a condenação do INSS a
computar, como carência e tempo de contribuição, os contratos de trabalho anotados em sua
CTPS e não registrados no CNIS (02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a 18/09/1974,
01/04/1975 a 31/07/1975, 02/03/1976 a 02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976, 02/05/1991 a
17/07/1991, 01/07/1995 a 24/08/1995,  01/02/2005 a 18/02/2005, 13/08/2012 a 05/03/2013 e 
01/05/2013 a 31/05/2013), bem como conceder aposentadoria por idade desde 26/6/2019 ou,
subsidiariamente, até 12/11/2019 (reafirmação da DER). 

A sentença reconheceu os períodos compreendidos de 2/4/1973 a 5/3/2013 para
fins de averbação como tempo de serviço/contribuição e carência, sob os seguintes
fundamentos:

(...) O autor exibiu no processo administrativo CTPS emitida em 27/02/1973 (evento
1_PROCADM10, fls. 10-35). O documento contém registros de vínculos de emprego nos
períodos controversos de 02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a 18/09/1974, 01/04/1975 a
31/07/1975, 02/03/1976 a 02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976, 02/05/1991 a 17/07/1991.

O autor também exibiu CTPS emitdia em 23/10/1986 (evento 1_PROCADM10, fls. 36-54)
contendo registros de vínculos de emprego nos períodos controversos de 01/07/1995 a
24/08/1995, 01/02/2005 a 18/02/2005 e 13/08/2012 a 05/03/2013.

As anotações estão inseridas em ordem cronológica e não há indícios de rasuras. 

A ausência de registro no CNIS não impede a comprovação do vínculo de emprego por outros
meios de prova. O vínculo de emprego alegado está anotado na CTPS do autor. Não se pode
exigir do segurado mais do que a exibição da CTPS. O segurado, para se acautelar quanto à
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expectativa de aposentadoria, não tinha obrigação de guardar mais documentos do que a
CTPS, que, por lei, sempre bastou por si mesma para o propósito de evidenciar tempo de
serviço.

A anotação em CTPS não goza de presunção absoluta de veracidade, mas apenas relativa. A
Súmula nº 255 do Supremo Tribunal Federal enuncia que “Não é absoluto o valor probatório
das anotações da carteira profissional”. O Enunciado nº 12 do Tribunal Superior do Trabalho
também dispõe que “As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do
empregado não geram presunção juris et de jure, mas apenas juris tantum”.

Isso significa que a anotação de contrato de trabalho em CTPS admite prova em contrário.
Entretanto, a ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve como prova
absoluta contrária à veracidade da anotação na CTPS. Afinal, é comum o empregador se
omitir em recolher as contribuições do segurado empregado, apesar da existência do vínculo
de emprego.

As anotações em CTPS só deixam de se presumir verdadeiras mediante prova de fraude. É
princípio geral de direto que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. O ônus de provar a fraude
recai sobre o INSS: o ônus é de quem alega o fato apto a afastar a presunção juris tantum.

É máxima da experiência que muitas empresas operam na informalidade e se omitem em
cumprir a obrigação de emitir RAIS e/ou de recolher as contribuições descontadas da
remuneração do segurado empregado. Nem por isso fica descaracterizado o vínculo de
filiação previdenciária dos respectivos empregados. O segurado não pode ser prejudicado pelo
descumprimento do dever formal a cargo do empregador.

É obrigação da empresa arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração (art. 30, I, Lei nº 8.212/91). A omissão ou atraso
da empresa em cumprir essa obrigação não pode prejudicar o segurado empregado, uma vez
que este não tem nenhuma responsabilidade pelo recolhimento das contribuições. Por isso, a
falta ou atraso do recolhimento das contribuições do segurado empregado não impede o
reconhecimento do tempo de contribuição correlato. Cabe à Receita Federal fiscalizar a
empresa e cobrar eventual dívida pelos meios adequados.

A presunção relativa de veracidade da anotação em CTPS fica abalada quando o documento
contém algum defeito formal. Esse entendimento está consolidado na Súmula nº 75 da Turma
Nacional de Uniformização: “A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação
à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção
relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins
previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. Exemplos de defeitos formais são rasuras, folhas
faltantes, anotações fora de ordem cronológica, identificação de período de trabalho anterior
à data de expedição da CTPS, ausência de anotações de férias, contribuições sindicais ou
alterações de salário, principalmente se tais ausências se derem apenas no período
controverso.

No presente caso, o INSS não alegou nenhum fato que possa comprometer essa presunção de
veracidade.
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Reconheço o direito à averbação do tempo de contribuição  e carência referente aos períodos
de 02/04/1973 a 21/08/1974, 16/09/1974 a 18/09/1974, 01/04/1975 a 31/07/1975, 02/03/1976
a 02/04/1976, 09/07/1976 a 30/12/1976, 02/05/1991 a 17/07/1991, 01/07/1995 a 24/08/1995,
01/02/2005 a 18/02/2005 e 13/08/2012 a 05/03/2013. (...)

Deixou, contudo, de considerar o período de 01/05/2013 a 31/05/2013, porque a
contribuição previdenciária foi recolhida em valor abaixo do limite mínimo do salário-de-
contribuição.

Ocorre que, ao computar esses períodos com os períodos já anotados no CNIS,
chegou à conclusão de que o autor teria reunido, na DER, apenas 177 meses de carência,
insuficiente para obtenção de aposentadoria por idade (a carência mínima é de 180 meses). 

Quanto ao direito de reafirmação da DER, a sentença afastou tal possibilidade
entendendo que não haveria manifestação expressa do autor nesse sentido, todavia não há
como sustentar tal afirmação, pois o autor, na inicial, requereu expressamente a concessão do
benefício no momento em que implementou os requisitos. Assim, faz jus o autor, em tese, ao
recebimento de aposentadoria por idade desde o momento em que prencheu a carência de 180
meses de tempo de serviço/contribuição. 

Eis o cálculo do benefício almejado com base no espelho do CNIS de 7 emitido
em  22/5/2020:

Data Entrada Data Saída Dias trabalhados Coeficiente Dias Equivalentes a m d

17/01/1977 07/04/1977                       81            1,00                  81     -      2   20

01/10/1977 02/01/1978                       94            1,00                  94     -      3     3

01/08/1980 21/08/1980                       21            1,00                  21     -     -    21

15/09/1981 03/11/1981                       50            1,00                  50     -      1   20

25/02/1982 23/07/1982                     149            1,00                149     -      4   27

02/08/1982 08/03/1983                     219            1,00                219     -      7     6

13/02/1990 22/04/1990                       69            1,00                  69     -      2     8

09/08/1990 12/10/1990                       65            1,00                  65     -      2     4

01/06/1992 30/11/1992                     183            1,00                183     -      6     1

02/05/1994 30/06/1995                     425            1,00                425      1     1   30

01/09/1999 30/07/2000                     334            1,00                334     -    10   30

20/08/2001 31/01/2005                   1.261            1,00             1.261      3     5   14

01/03/2011 04/04/2011                       35            1,00                  35     -      1     5

18/03/2016 23/07/2016                     128            1,00                128     -      4     6

16/09/2016 11/10/2019                   1.121            1,00             1.121      3    -    26

02/04/1973 21/08/1974                     507            1,00                507      1     4   20
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16/09/1974 18/09/1974                         3            1,00                   3     -     -      3
01/04/1975 31/07/1975                     122            1,00                122     -      4    -  

02/03/1976 02/04/1976                       32            1,00                  32     -      1     2

09/07/1976 30/12/1976                     175            1,00                175     -      5   23

02/05/1991 17/07/1991                       77            1,00                  77     -      2   16

01/07/1995 24/08/1995                       55            1,00                  55     -      1   25

01/02/2005 18/02/2005                       18            1,00                  18     -     -    18

13/08/2012 05/03/2013                     205            1,00                205     -      6   23

         

 Total:             5.429    14   10   15

Como se observa, na DER, em 26/6/2019, o autor não teria reunido 180 meses
de carência (ou 15 anos), muito menos na data da última contribuição constante no referido
documento em 11/10/2019.

Agora, resta saber se o autor possui recolhimentos após 11/10/2019.

Em consulta ao CNIS, nota-se que, todavia, o autor não possui contribuições
previdenciárias recolhidas após 11/10/2019, não havendo como conceder a aposentadoria
mediante reafirmação da DER. 

Em seu recurso, o autor alega genericamente que faz jus ao recebimento do
benefício desde a DER ou, não sendo o caso, até 12/11/2019, porém não faz prova do
alegado, transferindo a esse Poder Judiciário o ônus de proceder aos cálculos em questão,
que, como se observa, não verificou a hipótese suscitada no recurso em apreço.

O recurso do autor merece parcial provimento apenas quanto à parte dispositiva
da sentença que determina a averbação dos períodos registrados na CTPS para todos os fins
previdenciários, exceto para carência. 

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para determinar a averbação dos períodos constantes em sua parte dispostiva para
todos os fins previdenciários, inclusive para carência. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
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preenchimento do código verificador 500000855912v25 e do código CRC 67c503ee. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 11/12/2020, às 9:57:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5031055-54.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: DELCO FERREIRA ANASTACIO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a averbação
dos períodos constantes em sua parte dispostiva para todos os fins previdenciários, inclusive
para carência. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000917744v2 e do código CRC c5083af9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 11/12/2020, às 9:57:46 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006676-15.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALTAIR AMANCIO BERTASO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte  autora contra a sentença
que extinguiu esta ação sem a resolução de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (Evento 20), alega, em síntese,  que (i) a sentença
concluiu pela falta de interesse processual sob o argumento de que não instruiu de forma
adequada o processo administrativo que ensejou o indeferimento do pedido de aposentadoria
por idade (NB-41/195.012.745-9), entretanto, tal afirmação não deve prosperar, uma vez que
era de responsabilidade da autarquia previdenciária solicitar os documentos complementares,
não podendo ser penalizado, (ii) a IN 77/2015 estabelece, no art. 58, § 1º, que compete ao
INSS solicitar a documentação comprobatória, caso não conste no CNIS informações
relativas à atividade, vínculos, remunerações e contribuições, (iii) portanto, a atribuição da
solicitação dos documentos necessários para comprovação relativos à atividade e
a vínculo cabe ao servidor do INSS, (iv) não obstante, realizou o protocolo do serviço através
da central de atendimento 135, não comparecendo de forma presencial à agência do
INSS com a falsa consciência de que o órgão entraria em contato para solicitar documentos
complementares, conforme comprovado através do processo administrativo juntado à
exordial (EVENTO 01, PROCADM7, FLS 01), (v)  caberia apenas ao servidor do INSS, que
estava analisando o pedido, solicitar algum outro documento como, por exemplo, CTPS e
Guias de Previdência Social, com o objetivo de comprovar o tempo de serviço ou
contribuição, em razão da não constatação no CNIS do pagamento das contribuições
previdenciárias, mas o INSS não exigiu a apresentação de tais documentos, (vi) o INSS
tornou todos os serviços eletrônicos e pessoas idosas, como ele, possuem bastante
dificuldades e muitas vezes não têm nem acesso à internet ou computador, impossibilitando o
envio de documentos complementares, e (vii) a sentença deve ser anulada com a posterior
reabertura da instrução processual, a fim de que o juízo a quo analise o mérito da presente
ação.

Contrarrazões (Evento 24).

VOTO
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O autor ajuizou esta ação em 17/3/2020 objetivando a averbação de tempo de
serviço/de contribuição com relação a vários períodos não reconhecidos pelo INSS no âmbito
administrativo, com a concessão de aposentadoria por idade com efeitos desde 29/10/2019. 

A sentença extinguiu esta ação sem a resolução de mérito nos termos do art.
485, VI, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

(...) Trata-se de demanda visando à condenação do INSS a:

• averbar o tempo de contribuição e carência referente aos períodos de 02/04/1973 a
30/09/1974, 23/10/1974 a 07/12/1974, 01/07/1975 a 30/07/1975, 10/02/1976 a 27/02/1976,
03/03/1976 a 16/11/1976, 02/12/1976 a 03/06/1977, 04/07/1977 a 25/10/1977, 01/08/1983 a
02/08/1983, 14/04/1985 a 28/05/1986, 15/05/2002 a 31/05/2002, 15/08/2003 a 09/12/2003,
18/07/2006 a 16/08/2006, 01/08/2009 a 31/07/2015, 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/07/2013 a
30/11/2015, 01/12/2015 a 31/12/2015 e 01/01/2016 a 31/05/2016;

• conceder aposentadoria por idade desde o requerimento administrativo, em 29/10/2019.

O INSS arguiu falta de interesse de agir. Sustentou que, apesar de o autor ter alegado que
foram desconsiderados "alguns vínculos laborativos constantes de sua CTPS, bem como
alguns recolhimentos na qualidade de contribuinte individual", "ao requerer
administrativamente sua aposentadoria, a parte autora não controverteu os vínculos e
contribuições ora questionados, sequer acostou qualquer qualquer documento que ao menos
indiciasse que teria trabalhado ou recolhido contribuições além do que consta do CNIS - vide
cópia de PA anexo" (evento 7). 

Realmente, o processo administrativo não foi instruído com nenhum documento referente aos
períodos controversos. Aliás, os períodos controversos nem ao menos foram relacionados pelo
autor no requerimento administrativo (evento 5, fls. 3-4).

O autor alegou que "era de responsabilidade da autarquia previdenciária solicitar os
documentos complementares, não podendo o Autor ser penalizado" (evento 12, fl. 4). Ocorre
que, se o autor nem ao menos apontou no requerimento administrativo a existência de período
de contribuição não cadastrado, não havia nenhuma razão para esperar do INSS a iniciativa
de requisitar "documentos complementares".

A omissão do autor em identificar a existência de períodos de contribuição controversos,
instruindo o requerimento administrativo com os documentos anexados à petição inicial
tendentes a suprir a lacuna do CNIS, se equipara à ausência de prévio requerimento
administrativo para efeito de configurar a ausência de lide. O autor deveria previamente ter
requerido a retificação do CNIS junto com o requerimento de aposentadoria. 

Sem o prévio requerimento administrativo, o INSS não é provocado a se manifestar sobre a
pretensão do segurado. Como a pretensão específica do autor não é resistida, não há
necessidade de intervenção jurisdicional. Sem prévio requerimento administrativo, falta
interesse de agir (por falta de necessidade de intervenção jurisdicional).
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Exigir o antecedente requerimento administrativo não importa ofensa ao princípio da
inafastabilidade do acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, CF). Restrição do acesso à justiça só
haveria se se exigisse a interposição de recuso administrativo em caso de eventual decisão
denegatória. É o prévio exaurimento da via administrativa, com o percurso de todas as suas
instâncias, que não pode condicionar a propositura de ação.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 27/8/2014, deu parcial
provimento ao Recurso Extraordinário 631.240, com repercussão geral, em que o INSS
defendia a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à
Justiça para a concessão de benefício previdenciário:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se
caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se
caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS,
ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...) (STF,
RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10-11-2014).

Isto posto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI,
CPC/2015. (...)

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou  o
entendimento, nos autos do RE 631240/MG, no sentido da indispensabilidade do prévio
requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa
acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela
esfera. Porém, não afasta por si só o interesse de agir a circunstância de não possuir o
segurado todos os documentos exigidos pelo INSS como condição para exame do pedido
administrativo. Assim, se os documentos de que o segurado dispunha foram reputados
insuficientes pela autarquia previdenciária, é legítimo que postule em juízo a
complementação da prova, mediante instrução processual.

  No caso, quanto ao pedido de reconhecimento de tempo de serviço, todavia
não houve a formalização na via administrativa nesse sentido, ingressando o autor, nessa
esfera judiciária, visando a tal benesse, o que enseja a conclusão de falta de interesse de agir,
pois, à míngua de qualquer obstáculo imposto pelo INSS, não se aperfeiçoa a lide,
conceituada como um conflito de interesse caracterizado por uma pretensão resistida. 

Assim, a ausência de interesse de agir, uma vez inexistente o requerimento
administrativo, leva à extinção do feito sem a resolução de mérito. 
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Cabe registrar que o INSS, em sua contestação, não adentra o mérito,
formulando apenas a tese de ausência de interesse de agir pela parte autora, não se
vislumbrando a possibilidade de apreciação da pretensão inicial por esta TR, eis que a causa
não se encontra madura. 

Assim, deve ser mantida a sentença cujos fundamentos se coadunam com a
jurisprudência desta TR. 

Voto por conhecer o recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento.
Condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da AJG.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000832844v9 e do código CRC 82adf5a5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 11/12/2020, às 9:57:45 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 43



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 372/404

5006676-15.2020.4.02.5001 500000917724 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5006676-15.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: ALTAIR AMANCIO BERTASO (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES013286)
ADVOGADO: MARIANA PIMENTEL MIRANDA DOS SANTOS (OAB ES011598)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a
exigibilidade ante o deferimento da AJG, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000917724v2 e do código CRC 70c4d93e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 11/12/2020, às 9:57:45 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 3º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 19/11/2020
Pauta: 43

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_impri… 373/404

5008425-67.2020.4.02.5001 500000847047 .V4 JES10873© JES10873

RECURSO CÍVEL Nº 5008425-67.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ BUSS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença (Evento 13) que
julgou procedente o pedido autoral "para condenar o INSS a computar como carência, o
período em que a parte autora recebeu auxílio-doença previdenciário (dezembro de 2014 a
abril de 2018); e conceder o benefício de Aposentadoria por Idade urbana a partir da DER
em 12.12.2019".

Em suas razões recursais (Evento 19), o INSS alega, em síntese, (i) que
conforme consta na Decisão Administrativa, a Parte Autora na data do requerimento
administrativo tinha apenas 147 contribuições, motivo pelo qual o benefício foi indeferido,
por não restar preenchido o requisito carência; (ii) que os períodos em que a Parte Autora
esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário foram computados como tempo de
contribuição, mas não para a carência; (iii) que o período de gozo de benefício por
incapacidade não é contributivo. Conquanto seja contado para tempo de contribuição, não é
contado para fins de carência; (iv) que se mostra pertinente fazer distinguishing entre o caso
ora tratado e aquele objeto de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário nº 583.834; (v) que é inconcebível que se compute o período de Auxílio-
Doença/Aposentadoria por Invalidez como carência, tendo em conta que no período não há
contribuição do segurado, mas tão somente percepção de benefício pago pela Autarquia; (vi)
que r que a pretensão autoral afronta expressa previsão legal da Lei de Custeio.

Contrarrazões de Evento 23.

VOTO

Pois bem. A controvérsia limita-se à discussão se o período em gozo de
benefício por incapacidade pode, ou não, ser computado para efeito de carência.

Sobre o tema, assim decidiu a Sentença ora guerreada:

[...]
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Na ação em tela, a parte autora objetiva a condenação do INSS a conceder benefício
previdenciário de Aposentadoria por Idade Urbana, a partir do requerimento administrativo
formulado em 12.12.2019. 

Aduz o autor ter implementado todos os requisitos necessários para se aposentar por idade,
porquanto nascido em 13.1.1950 e ter realizado mais de 180 contribuições previdenciárias
mensais; porém ao requer em sede administrativa a aposentadoria teve o pedido indeferido
por falta de carência. 

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Decido como segue.

Compulsando os autos, verifico que até DER, o INSS computou 153 contribuições mensais do
autor (16 anos e 2 meses de tempo de contribuição). Nesse cálculo foram consideradas
contribuições (autônomo/contribuinte individual) entre janeiro de 1975 e março de 1979, bem
como entre 1993 e 2019. 

Porém, não foram consideradas, para efeitos de carência, as contribuições feitas na qualidade
de segurado contribuinte individual de março de 2015 a junho de 2015 e na qualidade de
segurado facultativo de outubro de 2015 a outubro de 2017 (com interrupções). 

Isso se deu, possivelmente, em razão da parte autora ter recebido benefício de auxílio-doença
previdenciário durante o período de dezembro de 2014 a abril de 2018. 

Esse período, porém, foi intercalado com períodos contributivos, já qu o autor, após a
cessação desse benefício, verteu contribuições nas competências de outubro e novembro de
2019. 

O art. 29, da Lei 8.213/91, dispõe que: 

"O salário-de-benefício consiste:

(…)

§ 5.º Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade,
sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o
salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas
mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um)
salário mínimo (…)"

Essa tese é reforçada pelo art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991, que determina que será
considerado tempo de contribuição o “tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-
doença ou aposentadoria por invalidez”.

Questão, inclusive, que já foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 704), tendo o
Superior Tribunal de Justiça firmado a tese de que, nos termos do disposto nos arts. 29, II e §
5º, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-
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contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo – PBC, houver
afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição
previdenciária (Resp 1.410.433).

Nesse mesmo sentido, também prevê a Súmula n° 73 da Turma Nacional de
Uniformização: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente do trabalho só poderá ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social”. 

Logo, o período em que o autor recebeu auxílio-doença previdenciário (dezembro de 2014 a
abril de 2018), intercalado com contribuições, deve ser computado para efeitos de carência.

Cabe ressaltar, ademais, que durante esse interregno, o autor verteu contribuições para o
Regime Geral da Previdência Social, (i) como contribuinte individual, sob a alíquota de 20%
(art. 21 da Lei 8.212/91), de março de 2015 a junho de 2015; e (ii) na condição de segurado
facultativo, sob a alíquota de 11%, de outubro de 2015 a dezembro de 2015, fevereiro de 2016
a dezembro de 2016, fevereiro de 2017 a julho de 2017 e setembro de 2017 a outubro de
2017, as quais não foram consideradas como carência, provavelmente em razão de ser
concomitante com o período de auxílio-doença.

Com efeito, considerando o período de dezembro de 2014 a abril de 2018 como carência, há
um acréscimo de 41 (quarenta e uma) contribuições às já computadas administrativamente
(153), suficientes, pois, para a concessão do benefício de aposentadoria por idade na DER.

Apesar da parte autora ter efetuado requerimento administrativo de benefício após a EC nº
103/2019, deve-se aplicar as regras anteriores (direito adquirido), pois ele cumpriu com os
requisitos legais (idade e carência) antes da reforma da previdência.

Dispositivo 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, extinguindo o processo
com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), para condenar o INSS a computar como carência,
o período em que a parte autora recebeu auxílio-doença previdenciário (dezembro de 2014 a
abril de 2018); e conceder o benefício de Aposentadoria por Idade urbana a partir da DER
em 12.12.2019.

[...]

Com efeito, o entendimento assentado no âmbito da TNU e do STJ é de que
cômputo do período de benefício por incapacidade como carência só é possível quando
intercalado com períodos de atividade laborativa com efetiva contribuição previdenciária
(PEDILEF 2009.72.54.004400-1, DJ25/5/2012; AgAg no REsp 1.132.233/RS, DJ
21/2/2011).
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A Súmula n. 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013,
enuncia que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou
para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social, sendo essa a hipótese dos autos.

Com efeito, a sentença bem analisou as alegações das partes e todos os
elementos dos autos e o INSS não apresentou nenhum argumento ou elemento de prova que
pudesse infirmá-la, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46
da Lei 9.099/1995).

Voto por conhecer o recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000847047v4 e do código CRC f22897c8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5008425-67.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ BUSS (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso da parte ré e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ),
nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888847v2 e do código CRC f9d6c5c0. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007099-06.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RUI TRISTAO DA COSTA SOARES CARNEIRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra a sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, para "a) conceder à parte autora, RUI TRISTÃO DA
COSTA SOARES CARNEIRO, CPF nº 177.201.507-59, o benefício de aposentadoria por
idade, com DIB em 28/02/2019 e DIP na presente data; b) pagar o valor das prestações
vencidas, após o trânsito em julgado, compensados os valores eventualmente recebidos sob
mesmo título".

Em suas razões recursais (Evento 27), alega, em síntese,  que (i) no caso dos
autos, o INSS negou o benefício ao autor em razão dos períodos pleiteados já terem sido
utilizados para obtenção de aposentadoria no RPPS, (ii) o art. 96, em seus incisos I a III, da
Lei nº 8.213/1991 é claro ao vedar tanto a contagem em dobro do mesmo tempo de
contribuição e o aproveitamento do tempo de serviço público com o tempo de atividade
privada quanto o cômputo, por um sistema, do tempo de serviço (contribuição) já utilizado
em outro sistema, (iii) a jurisprudência, especialmente o STJ, adota interpretação restritiva do
dispositivo em questão, para inviabilizar apenas o tempo de contribuição concomitante nas
hipóteses em que não haja o pagamento de contribuições autônomas e independentes para
cada regime, considerando, aqui, que a norma veio para reafirmar a revogação das normas da
Lei nº 5.890/1973, diploma legal que autorizava o acréscimo de percentual a quem
ultrapassasse o tempo de serviço máximo, bem como para impedir a utilização do tempo
excedente para qualquer efeito no âmbito da aposentadoria concedida (REsp nº 687.479/RS),
(iv) depreende-se tranquilamente da mera leitura da norma do art. 201, § 9º, da Constituição
Federal, e das normas dos arts. 94-98 da Lei de Benefícios que o que se aproveita, na
contagem recíproca, é o tempo de serviço/contribuição, não as contribuições propriamente,
(v) assim, o mero fato de o segurado, sob o mesmo sistema previdenciário, ter contribuído em
mais de uma condição por ter desempenhado, sob a égide do mesmo Regime de Previdência
Social, atividades concomitantes, como é o caso, aqui, em que se tem o desempenho
concomitante de atividades do recorrido como empregado, não é suficiente para que se lhe
autorize computar duas vezes o mesmo tempo de contribuição, (vi) na forma do art. 12, § 2º,
da Lei nº 8.212/1991, bem como do art. 11, § 2º, da Lei de Benefícios, "todo aquele que
exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de
Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas", (vii) nessa
medida, tem-se que o salário-de-contribuição, seja para o empregado, avulso ou contribuinte
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individual, compreende a totalidade da "remuneração auferida em uma ou mais empresas"
(art. 28, incisos I e III, da Lei de Custeio), (viii) o desempenho de atividades concomitantes
rende ensejo à adoção de sistemática específica para o cômputo do salário-de-benefício (no
caso do RGPS, na forma do art. 32 da Lei nº 8.213/1991), determinando-se, hodiernamente,
no Regime Geral de Previdência Social, a soma de todos salários-de-contribuição, ressalvado
o não aproveitamento de um deles quando já atingido o limite máximo apenas com o outro,
(ix) por isto, não é razoável que pretenda o segurado "desmembrar" o mesmo tempo de
contribuição, lançando ao RPPS uma parte de sua contribuição para um único e mesmo
período e ficando com a outra parte para aproveitar no RGPS, (x) tal prática consubstancia
evidente burla à norma do art. 96, inciso III, da Lei nº 8.213/1991, (xi) o que se aproveita é o
tempo de contribuição, não a "contribuição no tempo", e o tempo, ao contrário da
contribuição, é uno, e (xii) portanto, no caso do autor/recorrido, apenas deve ser permitido
para si o aproveitamento das contribuições vertidas no RGPS, sendo que entender de maneira
contrária é permitir ao recorrido perpetrar manifesta burla à lei previdenciária, em detrimento
da legalidade, da moralidade e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. 

Contrarrazões (Evento 33).

VOTO

O autor ajuizou esta ação buscando a condenação do INSS para reconhecer o
direito ao cômputo do período de 1970 a 1979, relativo ao período em que o autor exerceu o
cargo de professor do estado do Espírito Santo, no cálculo da aposentadoria por idade
(NB 191.462.269-0). A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, entendendo que
faria jus ao benefício pleiteado, sob a seguinte fundamentação:

(...) Trata-se de ação ajuizada por Rui Tristão da Costa Soares Carneiro em face do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de tutela de urgência, objetivando a concessão
do benefício de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo
formulado em 28/02/2019 e, por conseguinte, o pagamento das parcelas vencidas,
monetariamente reajustadas.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95.

A parte autora nasceu em 20/03/1947, contando atualmente com 73 (setenta e três) anos de
idade, e requereu, em sede administrativa, o benefício de aposentadoria por idade em
28/02/2019, tendo sido indeferido pela Autarquia Previdenciária sob a alegação de falta de
período de carência.

Alega o autor, em síntese, que o INSS não computou o período no qual laborou para o Estado
do Espirito Santo, constante da Certidão de Tempo de Contribuição acostada aos autos, fato
este que prejudicou a comprovação da carência mínima necessária para a concessão de sua
jubilação.
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Em contestação, o INSS alegou que o autor não comprovou a carência mínima necessária
(180 meses), o que obstou a concessão do benefício pleiteado.

Pois bem.

É cediço que o benefício de aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº
8.213/91, será devida ao segurado que, “cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher”.

Assim, no caso dos autos, o requisito etário foi cumprido em 20/03/2012, ou seja, na data do
requerimento administrativo o autor já contava com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de
idade. Quanto ao outro requisito a ser devidamente comprovado, qual seja, a carência mínima
exigida, observo que o autor implementou a idade mínima em 2012, sendo a carência, neste
caso, nos moldes do art. 142 da Lei 8.213/91, correspondente a 180 contribuições.

Ocorre que, no caso em análise, o INSS negou o benefício ao autor em razão de não terem
sido considerados os períodos constantes da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC
acostada aos autos nas fls. 09/10, do Doc. 7, Evento 18, sob o argumento de que “ESTA NÃO
PODE SER USADA, POIS CONFORME CONSTA EM DECLARAÇÃO NESTE
PROCESSO OS PERÍODOS ALI CONTIDOS JÁ FORA UTILIZADO PARA
APOSENTADORIA DO REQUERENTE COMO ESTATUTÁRIO, E COMO SE SABE UM
MESMO VINCULO NÃO PODE SER UTILIZADO DUAS VEZES PARA FINS DE
APOSENTADORIA, SEJA NO MESMO REGIME OU EM REGIMES DISTINTOS”.

Contudo, a exclusão do cômputo do período, pelo motivo sustentado, não encontra amparo,
uma vez que analisando os autos, observa-se que o mencionado período constante da certidão,
ao contrário do afirmado pelo INSS, não foi utilizado para a concessão do benefício
estatutário do autor.

Com efeito, a Certidão de Tempo de Contribuição nº 006671/2019-A acostada aos autos nas
fls. 09/10, do Doc. 7, Evento 18, indica, expressamente, que “os períodos de 03/03/1969 a
28/02/1970 (regência de aulas extraordinárias) e 01/06/1970 a 28/02/1974 (professor efetivo
– primeira cadeira) foram aproveitados para aposentadoria no RPPS – Universidade
Federal do ES – UFES conforme Certidão de Tempo de Serviço nº 246/95 emitida em
09/02/1995 e Declaração da UFES emitida em 28/09/2018. O período certificado é paralelo
e/ou concomitante”. (Observação de fl. 10, do Doc. 7, Evento 18).  

Assim, verifica-se que a certidão informa no campo “Observação” que os períodos
computados junto à Universidade Federal do Espírito Santo são decorrentes de uma “primeira
cadeira” e o período certificado (constante na própria certidão) é concomitante ou paralelo,
ou seja, ele possuía “duas cadeiras” no Estado, sendo que o período de trabalho de uma foi
computado para a aposentadoria na UFES e o outro, contido na certidão, visa a averbação
junto ao INSS.

Ademais, cabe ressaltar, que consta na referida certidão, no campo
INFORMAÇÕES/OCORRÊNCIAS que “Não é aposentado(a) neste Regime Próprio de
Previdência Social”.
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Neste passo, entendo que os documentos acostados aos autos, notadamente a mencionada
certidão por tempo de contribuição, comprovam o efetivo exercício de labor e recolhimentos
que podem ser averbados junto ao INSS e computados juntamente com os demais períodos
constantes no CNIS.

Assim, passo ao cálculo do período de carência da parte autora.

Período de Carência:

03/08/1970 a 27/02/1977 – 82 meses de carência;

01/02/2006 a 29/12/2006 – 11 meses de carência;

05/02/2007 a 24/12/2007 – 11 meses de carência;

07/02/2008 a 24/12/2008 – 11 meses de carência;

02/02/2009 a 23/12/2010 – 23 meses de carência;

24/01/2011 a 22/12/2011 – 12 meses de carência;

30/01/2012 a 21/12/2012 – 12 meses de carência;

01/02/2013 a 23/12/2013 – 11 meses de carência;

28/01/2014 a 23/12/2014 – 12 meses de carência;

26/01/2015 a 23/12/2015 – 12 meses de carência;

03/02/2016 a 30/06/2017 – 17 meses de carência;

01/07/2017 a 31/07/2018 – 13 meses de carência;

TOTAL – 227 MESES DE CARÊNCIA

Por assim ser, temos que, até a data do requerimento administrativo formulado, o autor
possuía, para fins de carência, 227 (duzentos e vinte e sete) meses de contribuições, portanto,
já havia alcançado a carência mínima exigida para a concessão do benefício pleiteado, que é
de 15 anos.

Assim sendo, faz jus o autor à concessão do benefício de aposentadoria por idade desde a data
do requerimento administrativo.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, e,
por conseguinte, CONDENO o INSS a:
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a) conceder à parte autora, RUI TRISTÃO DA COSTA SOARES CARNEIRO, CPF nº
177.201.507-59, o benefício de aposentadoria por idade, com DIB em 28/02/2019 e DIP na
presente data;

b) pagar o valor das prestações vencidas, após o trânsito em julgado, compensados os valores
eventualmente recebidos sob mesmo título (...)

O art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal permite o acúmulo de dois cargos
públicos privativos de professor. No caso, o autor pretende obter uma aposentadoria
estatutária e outra pelo RGPS. Para isso, almeja que o INSS averbe o período de  regime
próprio de previdência dos servidores públicos do estado de Espírito Santo (1970 a 1979).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se a entender por
admitir a separação (fracionamento) de tempos de serviços exercidos em duas atividades
concomitantes regidas pela CLT, de maneira que a contagem de um deles para concessão de
aposentadoria pelo RGPS não impede que o outro possa ser averbado em regime próprio de
previdência para fins concessão de aposentadoria estatutária. Cita-se, por exemplo, o seguinte
julgado da Segunda Turma do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM
RECÍPROCA. APROVEITAMENTO DE TEMPO EXCEDENTE. ART. 98 DA LEI Nº 8.213/91.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO 1. A norma previdenciária não cria óbice a percepção de duas
aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviços realizados em atividades
concomitantes sejam computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva
contribuição para cada um deles. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgREsp
1.335.066, Rel. Mauro Campbell Marques, DJE 06/11/2012)

Para demonstrar que o caso julgado pelo STJ se equipara ao presente caso
concreto, transcrevam-se os seguintes trechos do voto do ministro relator do AgREsp
1.335.066:

“Em suas razões de recurso especial, o INSS sustentou que o exercício de atividades
concomitantes não confere ao segurado direito à dupla contagem de tempo de serviço, sob
pena de violação frontal do art. 96, II, da Lei 8.���⁄����, que veda, expressamente, a utilização da
contagem em dobro de atividades exercidas de forma concomitante, em regimes diferentes,
para a concessão de aposentadoria em um regime jurídico único, operando-se o cálculo com
base nas diferentes contribuições. Assim, o Tribunal a quo teria negado vigência aos arts. 11,
§ 2º, da Lei 8.���⁄���� e 96, III, da Lei 8.���⁄����.

[...]

A tese recursal do INSS, apoiada no princípio da unicidade, consiste na impossibilidade de o
autor, ora agravado, aposentar-se com duas aposentadorias por tempo de contribuição, na
condição de professor. Para tanto, salientou que, como os dois vínculos laborativos mantidos
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até ��⁄�⁄����, junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte e ao Município de São
Gonçalo do Amarante⁄RN, eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, deveria
aposentar-se apenas no Regime Geral de Previdência.

Em verdade, a controvérsia tem sua origem no fato de o segurado ter exercido, ao longo de
sua vida laboral, de forma paralela e simultânea, dois vínculos laborais no magistério de
ensino fundamental, no serviço público estadual e municipal, atividades que determinaram
originariamente, pelo menos até 30 de junho de 1994, data da edição da Lei Complementar
Estadual nº 122, filiação obrigatória apenas junto ao Regime Geral de Previdência.

Questiona-se, assim, acerca da legalidade do cômputo, no âmbito do Regime Geral de
Previdência Social, do tempo de atividade privada e autônoma na condição de empregado
público celetista, diante da previsão legal de averbação do tempo de emprego público celetista
perante o Regime Jurídico Único, na forma do art. 247 da Lei 8.112/1990.

A tese do INSS consiste na impossibilidade de se cindir os dois vínculos laborais regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT-, de sorte que um contabilize tempo para fins de
outorga de um benefício previdenciário mantido pelo RGPS, e, a seu turno, para que o
segundo vínculo possa ser averbado junto ao Regime Próprio de Previdência, para fins de
gozo de um benefício de aposentadoria oriundo da relação estatutária.”

No caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o segurado havia trabalhado
até 30/6/1994 com dois vínculos de trabalho regidos pela CLT e com filiação ao RGPS.
Averbou o tempo de contribuição referente a um dos vínculos para obter aposentadoria de
servidor público em regime próprio de previdência e pretendia aproveitar o outro tempo de
contribuição concomitante para obter uma segunda aposentadoria no RGPS. E o Superior
Tribunal de Justiça rejeitou a tese de que o tempo de contribuição em atividades
concomitantes regidas pelo RGPS é uno e infracionável.

No presente caso, a situação é semelhante. O autor manteve atividades
concomitantes, mas distintas, que ao mesmo tempo geravam filiação ao regime próprio de
previdência e que, segundo a interpretação do STJ, podem ser consideradas como dois
períodos de tempo de contribuição autônomos, passíveis de serem “fracionados” (separados)
para averbação mediante contagem recíproca.

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Condenação em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação (Súmula 111/STJ).

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000833223v10 e do código CRC 248710fb. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007099-06.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: RUI TRISTAO DA COSTA SOARES CARNEIRO (AUTOR)
ADVOGADO: JERIZE TERCIANO ALMEIDA (OAB ES006739)
ADVOGADO: PATRÍCIA PEREIRA FRAGA (OAB ES012001)
ADVOGADO: MILA VALLADO FRAGA (OAB ES017211)
ADVOGADO: GABRIELLA NORRIS (OAB ES030909)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Condenação em honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do
voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888959v2 e do código CRC b7bc4484. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:30 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007400-87.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA LYRIO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença que julgou
procedente a pretensão inicial, para "conceder o benefício de aposentadoria por idade urbana
(NB: 41/178.728.834-7) mediante a reafirmação da DER".

Em suas razões recursais (Evento 51), a parte recorrente alega, em síntese, que
(i) o autor completou 65 anos de idade em 22/09/2016, de modo que deve ser exigida a
carência mínima de 180 contribuições na data do requerimento administrativo, no entanto,
consta na decisão administrativa que ele tinha 127 contribuições à época da DER, motivo
pelo qual o benefício foi indeferido, (ii) o período de 24/04/2015 a 04/03/2016, em que a
parte autora esteve em gozo de auxílio doença previdenciário, fora computado como tempo
de contribuição, mas não para a carência, (iii) é inconcebível que se compute o período de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez como tempo de carência, tendo em conta que no
período de gozo desses benefícios não há contribuição do segurado, mas tão somente
percepção de benefício, de forma que pensar de modo oposto importaria concluir que, além
de ser responsável pelo benefício, compete ainda à Autarquia recolher o salário de
contribuição do autor como se em atividade estivesse, (iv) os benefícios por incapacidade são
concedidos justamente por conta da impossibilidade laboral, de modo que não cabe o
recolhimento de salários de contribuição nesse momento, nem pelo autor, nem por ninguém
em seu lugar, (v) o requerimento administrativo de foi efetuado após 03/11/2014, devendo ser
observada, integralmente, a instrução normativa 77/2015, que determina que o período em
gozo de auxílio-doença não é computado para fins de carência, (vi) em relação ao período de
01/04/2016 a 31/01/2019, na condição de contribuinte individual, há no CNIS recolhimentos
com indicadores de pendências, de modo que o período não pode ser usado para fins de
reafirmação da DER, e (vii)  não há nos autos a demonstração do atendimento da carência
exigida pelo procedimento de reafirmação da DER.

Contrarrazões da parte contrária (Evento 58). 

VOTO
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  A Lei n. 8.213/1991 (arts. 39 e 48, caput) dispõe que, para a concessão da
aposentadoria por idade deve ser completada a idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos
para homens e 60 (sessenta) anos para mulheres.

O período de carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições
mensais (art. 25, II, Lei n. 8.213/1991), observada a regra de transição do art. 142 para os
segurados que se filiaram ao Regime Geral de Previdência Social até 24/7/1991. A tabela
progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 deve ser aplicada em função
do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o
período de carência só seja preenchido posteriormente (Súmula 44 da TNU c/c art. 194, II, da
CRFB/1988).

Do caso concreto

No caso, a parte autora, nascida em 22/09/1951, cumpriu o requisito etário em
2016, devendo comprovar o recolhimento de 180 contribuições mensais.

Na CPTS do autor, constam os períodos de 07/07/1980 a 11/07/1980,
01/02/2005 a 12/12/2006, e 04/05/2004 a 23/11/2004, não registrados no CNIS.

Ora, a simples referência à categoria profissional em Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) é suficiente ao enquadramento e consequente reconhecimento do
tempo especial, por presunção legal. 

A TNU já afirmou que basta a anotação na CTPS para que seja viabilizado o
enquadramento por atividade profissional no período anterior à vigência da Lei 9.032/1995:

EMENTA PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
ENQUADRAMENTO POR ATIVIDADE OU CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO APENAS DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20. 1. Para fins de reconhecimento de tempo
de serviço especial é possível o enquadramento por atividade ou categoria profissional até
28.04.95 apenas com base na comprovação da atividade, inclusive com fulcro meramente em
anotação constante em CTPS, mas desde que no documento estejam discriminadas as
atividades previstas na legislação previdenciária como especiais, que, no caso do motorista,
por exemplo, depende da comprovação do tipo de veículo conduzido, o que eventualmente
pode decorrer meramente do tipo de empresa empregadora (por exemplo uma empresa
transportadora). 2. Acórdão anulado para que a Turma Recursal de origem reexamine a prova
já produzida nos autos conforme estes parâmetros. Questão de Ordem nº 20.

(TNU - PEDILEF 200735007088604. Fonte DJ 04/09/2009)

Desse modo, devem ser averbados os referidos períodos.
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No extrato do CNIS (Evento 9), observa-se que a parte autora recebeu o
benefício de auxílio-doença no interregno de 24/04/2015 a 04/03/2016.

Considerando que trata-se de período intercalado com contribuições
previdenciárias, este deve ser computado para fins de carência, conforme disposição do art.
55, II, da Lei n. 8.213/1991.

Nesse mesmo sentido, prevê a Súmula n° 73 da Turma Nacional de
Uniformização: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não
decorrentes de acidente do trabalho só poderá ser computado como tempo de contribuição
ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de
contribuições para a previdência social”.

Do extrato do CNIS (Evento 9), acostado aos autos, e considerando os períodos
registrados em CTPS, a parte autora atinge, na DER, 06/10/2016, 13 anos, 1 mês e 23 dias de
tempo de contribuição.

No entanto, observa-se que o autor permaneceu efetuando recolhimentos, na
categoria de contribuinte individual, até 31/01/2019.

Data Entrada Data Saída Dias
trabalhados

Bissexto Coeficiente Dias
Equivalentes

 a m d

7/3/1975 7/7/1976 371  1,00 371  1 - 6
1/13/1977 1/28/1977 16  1,00 16  - - 16
3/30/1977 6/3/1977 66  1,00 66  - 2 5
6/1/1977 8/6/1977 67  1,00 67  - 2 6
10/31/1977 11/30/1977 31  1,00 31  - 1 1
12/20/1977 12/27/1977 8  1,00 8  - - 8
5/11/1978 6/15/1978 36  1,00 36  - 1 6
9/20/1978 11/30/1978 72  1,00 72  - 2 11
2/12/1979 3/15/1979 32  1,00 32  - 1 2
7/7/1980 7/11/1980 5  1,00 5  - - 5
4/4/1995 6/2/1995 60  1,00 60  - 1 30
6/25/1997 12/30/1997 189  1,00 189  - 6 7
1/2/1998 12/30/1998 363  1,00 363  - 11 29
1/11/1999 12/30/1999 354  1,00 354  - 11 20
1/3/2000 3/30/2000 88  1,00 88  - 2 27
4/7/2000 12/30/2000 268  1,00 268  - 8 25
11/6/2002 28/02/2003 115  1,00 115  - 3 24
1/13/2004 2/11/2004 30  1,00 30  - - 30
5/4/2004 11/23/2004 204  1,00 204  - 6 22
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2/1/2005 12/12/2006 680  1,00 680  1 10 11
12/10/2007 5/30/2008 173  1,00 173  - 5 21
11/5/2010 12/6/2010 32  1,00 32  - 1 2
6/25/2012 4/23/2015 1.033  1,00 1.033  2 9 29
4/24/2015 3/4/2016 316  1,00 316  - 10 12
4/1/2016 10/6/2016 189  1,00 189  - 6 7
10/7/2016 1/31/2019 847  1,00 847  2 3 26
  -   -  - - -
  Total: 5.645  15 5 18

 Dessa forma, na data da sentença teria cumprido com o requisito de carência de
180 contribuições mensais, sendo possível a concessão do benefício de aposentadoria por
idade, mediante a reafirmação da DER.

Da parte dispositiva

Voto por conhecer o recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem
custas. Honorários advocatícios devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula
111/STJ). 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000806761v20 e do código CRC c4abc00e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007400-87.2018.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: LUIZ CARLOS FERREIRA LYRIO (AUTOR)
ADVOGADO: EDILAMARA RANGEL GOMES (OAB ES009916)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer o
recurso do INSS e, no mérito, negar-lhe provimento. Sem custas. Honorários advocatícios
devidos em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ), nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888975v2 e do código CRC e37fb0d5. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:31 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001267-58.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDNA RIBEIRO BERNARDO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS em face do
acórdão proferido por esta TR/ES, com fins de prequestionamento, alegando, em síntese, que
a decisão embargada estaria eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre os arts. 2º,
195, §5º, e 201, caput, ambos da Constituição Federal de 1988.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que a autora faria jus ao cômputo do período em
que recebeu auxílio-doença para finse de carência da aposentadoria almejada: 

(...) O art. 55, II, da Lei 8.213/1991 e o art. 60 do Decreto 3.048/1999 consideram como tempo
de contribuição aquele em que houve o recebimento de benefício por incapacidade, desde que
intercalado entre períodos de atividade, o que foi comprovado nos autos, inexistindo óbice ao
reconhecimento dos períodos impugnados como carência. 

A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013, enuncia que
"o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de
acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de
carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições
para a previdência social".

O STF, no ARE-AgR 746835, DJ 19/8/2014, assim se manifestou:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário.
Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins
de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do
RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para
fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha
usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa.
2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica,
inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de
contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE
771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de
8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não
provido.

No caso, a sentença determinou o cômputo dos períodos de gozo de auxíli-doença
de 16/08/2004 a 13/12/2005, 20/02/2006 a 28/02/2007, 03/08/2007 a 31/10/2007 e 10/04/2008
a 28/08/2008 como carência da aposentadoria concedida.

Em análise ao espelho do CNIS da autora de Evento 7, nota-se que a autora ingressou, no
RGPS, em 20/11/1996 e participou do sistema previdenciário, como contribuinte individual de
9/2008 a 12/2019, ou seja, o tempo de gozo de auxílio-doença está intercalado entre períodos
nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social, podendo ser
computado para fins de carência da aposentadoria concedida.  (...)

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
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que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000830435v2 e do código CRC b51f4041. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:9 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001267-58.2020.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: EDNA RIBEIRO BERNARDO (AUTOR)
ADVOGADO: GEANE MILLER MANCHESTHER (OAB ES019378)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888998v2 e do código CRC 5f595925. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:10 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005272-57.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ SEBASTIAO BARROZO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela  pelo INSS em face
do acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre o sobrestamento do processo até o trânsito
em julgado dos REsps ns. 1727063/SP, REsp 1727064/SP e REsp 1727069/SP, afetados como
representativos da controvérsia do Tema 995 (Reafirmação da DER), e, mais amplamente, até
a definitiva solução da presente controvérsia tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto
pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma também que o acórdão é omisso, contraditório e
obscuro ao considerar tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo e ao
ajuizamento da ação, reafirmando-se a DER para o momento da implementação dos
requisitos necessários para a concessão do benefício do previdenciário, sem que tenha pedido
inicial nesse sentido, pois a parte autora, na petição inicial, requereu expressamente a
concessão do benefício previdenciário desde a data do requerimento administrativo e o
acórdão concedeu o benefício posterior à referida data, configurando-se na prestação
jurisdicional diversa do que foi postulado (decisão extra petita). Argumenta ainda a existência
de contradição com relação à verba honorária, eis que considerou tempo de contribuição
posterior ao requerimento administrativo e ao ajuizamento da ação, condenando o INSS no
ônus da sucumbência. 

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
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parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).

Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

A decisão embargada entendeu que a parte autora faria jus à aposentadoria por
idade desde a citação do INSS, com a reafirmação da DER. Nota-se que, em suas razões
recursais, o autor requereu o pagamento do benefício no momento em que teria implementado
os requisitos, sendo descabida a alegação da autarquia em sentido contrário, não havendo que
se falar em contradição ou decisão extra petita.

Registre-se que, em 23/10/2019, o STJ julgou o Tema 995 (afetado em
14/8/2018 e com determinação de suspensão dos processos em 22/8/2018), que tratava sobre
a possibilidade de computar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, com a
reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo) para o momento de
implementação dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário.

Da mesma forma, descabida a alegação de omissão do acórdão.

A respeito da suscitada contradição, cumpre registrar que o parcial provimento
do recurso não enseja a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios,
pois, no âmbito dos JEFs, somente é cabível a fixação dos ônus de sucumbência quando for
negado provimento ao recurso (art. 55 da Lei 9.099/1995). 

Assim, também é descabido o suscitado vício. 

A discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na realidade, de
questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os embargos
declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros materiais,
esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado, uma vez
que possuem somente efeito de integração e não de substituição. 
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Voto por conhecer os embargos de declaração do INSS e a eles negar
provimento. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000814481v4 e do código CRC ac64363a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005272-57.2019.4.02.5002/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: LUIZ SEBASTIAO BARROZO (AUTOR)
ADVOGADO: PATRICIA DOS PASSOS LOUZADA (OAB ES025958)
ADVOGADO: LUCAS COSTA MONTEIRO (OAB ES029577)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração do INSS e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888410v2 e do código CRC 4846bea2. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:26 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003228-56.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILENE BARBOSA VALLANDRO (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSS contra o
acórdão proferido por esta TR/ES alegando, em síntese, que a decisão embargada estaria
eivada de omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada matéria constitucional referente
ao cômputo, para fins de carência, de período de percepção de auxílio-doença intercalado por
períodos contributivos.

VOTO

Segundo o art. 1.023 do CPC, os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco)
dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.

O art. 1.022 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. O parágrafo único, por sua vez, considera omissa a
decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Esses dois enquadramentos legais do
parágrafo único sobre o que seria omissão dão-se em linha de coerência com o novo regime
de fundamentação exauriente (superando o anterior regime da fundamentação suficiente do
CPC de 1973).

É bom frisar que os embargos declaratórios são uma forma de integração do
julgado, não se constituindo em meio de impugnação recursal que possa modificar o resultado
da conclusão judicial. Excepcionalmente, em casos de decisões teratológicas ou absurdas,
aceita-se esse recurso com caráter manifestamente infringente. Nessas circunstâncias,
demanda-se a oitiva da parte adversa, em observância à cláusula constitucional do
contraditório (parágrafo 2º, art. 1.023 do CPC).
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Ressalta-se que os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido
de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração"
(STJ, REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015).

Com efeito, a discordância manifestada pela parte embargante trata-se, na
realidade, de questionamento do entendimento adotado e não de uma omissão. Ou seja, os
embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria decidida, mas corrigir erros
materiais, esclarecer pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou suprir omissão no julgado,
uma vez que possuem somente efeito de integração e não de substituição. Ainda que para fins
de prequestionamento, os embargos de declaração pressupõem a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Voto por conhecer os embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem
condenação em custas e em honorários advocatícios. 

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000840394v2 e do código CRC dde85642. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5003228-56.2019.4.02.5005/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MARILENE BARBOSA VALLANDRO (AUTOR)
ADVOGADO: BRUNO SANTOS ARRIGONI (OAB ES011273)
ADVOGADO: GUSTAVO CÉZAR QUEDEVEZ DA VITÓRIA (OAB ES020302)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer os
embargos de declaração e a eles negar provimento. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888420v2 e do código CRC 284bc3e9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:22 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025830-53.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DALILA SCHULTZ KUSTER (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interporto pela parte ré contra a Sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral condenando o INSS a conceder à parte autora a
aposentadoria por idade híbrida desde a DER em 24/06/2016.

Em suas razões recursais (Evento 35) o INSS alega, em síntese, (i) que a autora
afirmou que não se afastou do trabalho na roça logo após o parto; e (ii) que deve ser
determinada a exclusão do salário-maternidade, pois a autora continuou a trabalhar logo após
o parto.

Contrarrazões de Evento 38.

VOTO

Pois bem. Na presente lide. a parte autora pleiteia a aposentadoria por idade
com averbação de tempo de trabalho rural, também denominada aposentadoria por idade
híbrida, haja vista o indeferimento de seu pedido administrativo formulado em 24/06/2019.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, a Sentença acolheu
parcialmente a pretensão inicial.

O INSS, em seu recurso, aduziu que a parte autora não fazia jus ao salário-
maternidade, uma vez que não teria se afastado do seu labor campesino após o parto.

Com efeito, as razões recursais, em nenhum momento, fazem referência ao
conteúdo da decisão impugnada, tampouco apresentam qualquer correlação com a matéria
discutida nos autos deste processo.

No caso, do simples cotejo entre a fundamentação da Sentença e as razões de
reforma apresentadas, verifica-se a existência de completa dissociação entre ambas. Assim,
uma vez que a fundamentação é requisito formal do recurso inominado, nos termos do art.
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1.010,  II, do CPC, não há como conhecer do recurso, haja vista o claro divórcio ideológico
existente entre os fundamentos da Sentença e as causas do pedido de reforma apresentado.

Voto por não conhecer o recurso do INSS. Sem condenação em custas e em
honorários advocatícios.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Juíza Relatora, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000855565v4 e do código CRC 5f4d7ff8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:42 
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RECURSO CÍVEL Nº 5025830-53.2019.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: DALILA SCHULTZ KUSTER (AUTOR)
ADVOGADO: ZULEICA GOMES (OAB ES028226)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, não conhecer
o recurso da parte autora. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos
termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de novembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES, Relatora do Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de
2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 500000888180v2 e do código CRC 095b277a. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RENATA COSTA MOREIRA MUSSE LOPES 
Data e Hora: 20/11/2020, às 17:17:42 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5019271-46.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ANTONIO JOSE PEREIRA
DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, com pedido de medida liminar, contra decisão
do Juízo da 3ª VF (JEF) de Cachoeiro de Itapemirim, proferida em 13/08/2020, nos autos do
processo nº 50000760920194025002, que deferiu o destacamento dos honorários contratuais,
limitando-o, contudo, a 30% (trinta por cento) dos valores devidos à parte autora e, por via
oblíqua, declarou a nulidade do contrato de honorários advocatícios na parte em que restou
estipulado o pagamento de outros valores além do referido percentual.

O impetrante alega o que segue:

De início, assevera-se que a parte impetrante e a parte constituinte firmaram Contrato
Particular de Prestação de Serviços Advocatícios, para ajuizar Ação Previdenciária perante o
Juizado Especial Cível Federal da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim, ES, sendo
o mesmo legal, válido e firmado por partes capazes, sem olvidar o preenchimento dos demais
requisitos à sua validade/exigibilidade, tendo, inclusive, quando da celebração do contrato
eleito as partes o foro para dirimir eventuais duvidas quanto ao mesmo, a MMª Vara do
Trabalho de Venda Nova do Imigrante ES.

Com a cláusula de honorários quota littis/ad exitum - legalmente admitida - a remuneração
dos serviços ficou estipulada no percentual de 30% (trinta por cento) do valor auferido título
de atrasados, incidindo a percentagem de 30% (trinta por cento) sobre as 12 (doze) futuras
parcelas do benefício previdenciário vincendas, quando de seu recebimento e caso tenha êxito
no procedimento retro citado.

Considerando a procedência constante da R. Sentença, devidos os honorários convencionados,
fato que justificou no pleito de destacamento dos honorários sobre os atrasados, conforme
íntegra do feito originário (Evento 90). Ocorre que, ao tempo de julgamento do pleito em
questão, apesar de o mesmo restar deferido pela Autoridade Coatora com relação aos
atrasados, a mesma declarou a nulidade do contrato de honorários sob o argumento de que
seria, no entendimento da mesma (“a meu ver” - sic), supostamente abusivo e
desproporcional, discorrendo a autoridade Coatora ainda que “as cláusulas que estabelecem
o pagamento de valores além do mencionado percentual padecem de evidente nulidade (...)”.
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A Autoridade Coatora pronunciou uma inexistente nulidade - ex officio - desprezando a
legislação e o direito da parte impetrante aos honorários pactuados em 30% dos atrasados e
das doze prestações, olvidando que a contratação e pactuação dos honorários é escorreita e
legal, não sendo abusiva e tampouco desproporcional.

Depreende-se, ao revés, como abusiva, ilegal e desproporcional a postura adotada pela
Autoridade Coatora de pronunciar a nulidade do contrato de honorários, violando o direito à
percepção dos honorários pactuados, extrapolando os limites ao promover o julgamento do
pleito.

Isso porque, inolvidável que nos termos do art. 133 da CF e do art. 22 da Lei nº 8.906/1994,
que estatui a essencialidade do Advogado à administração da Justiça, lhe é por lei assegurada
a percepção dos honorários advocatícios pela prestação de serviço profissional, inclusive
diretamente:

...

Evidente, assim, o direito líquido e certo da Sociedade impetrante à percepção dos honorários
advocatícios convencionados, mormente quando a previsão dos honorários em contrato
encontra-se em completa sintonia com a Legislação, inclusive com o disposto no art. 38 do
Código de Ética e Disciplina da OAB, o qual preceitua:

...

Assim, tendo em vista que o posicionamento da Autoridade Coatora contraria a legislação
invocada no presente e o posicionamento exarado nos Mandados de Segurança distribuídos
sob o nº 501250137.2020.4.02.5001/ES, nº 5013985- 87.2020.4.02.5001/ES, nº
50136376920204025001/ES, nº 5016626-48.2020.4.02.5001/ES nº 5018537-
95.2020.4.02.5001/ES e nº 5018640-05.2020.4.02.5001/ES (Precedentes - R. Decisão anexa), é
indispensável que a liminar seja concedida com o fito de suspender os efeitos da parte da R.
Decisão que declarou a suposta nulidade, a fim de garantir o direito da parte impetrante em
perceber os honorários advocatícios na forma como convencionada no contrato de prestação
de serviços colacionado aos autos, não havendo que se falar em nulidades.

No evento 4 foi indeferido o requerimento de intervenção, como amicus
curiae, formulado pela OAB-ES no evento 3, bem como foi indeferida a liminar.

O representante do Ministério Público Federal entendeu não haver hipótese de
sua intervenção (evento 16).

É o relatório.

VOTO

A decisão impugnada tem os seguintes termos:
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Do instrumento do contrato de honorários advocatícios juntado no Evento 90, extrai-se que o
valor dos honorários quota litis corresponderia, além de 30% (trinta por cento) dos valores
devidos à parte autora, a 30% das 12 primeiras prestações do benefício previdenciário.

No caso em exame, portanto, o contrato de honorários estabelece, além do montante
correspondente a 30% (trinta por cento) sobre as parcelas vencidas, o pagamento de outras
quantias, o que, a meu ver, torna a estipulação abusiva e desproporcional.

Com efeito, o advogado no exercício do seu ministério privado presta serviço público e exerce
função social (art. 2º, § 1º, da Lei 8.906/94), tendo o dever ético de não se locupletar, por
qualquer forma, à custa do cliente (artigo 34, XX, do Estatuto da Advocacia).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os honorários contratuais não podem
superar 30% do proveito econômico do litígio:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO
AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. (...)
3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no
momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento
indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão
é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao
se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em
contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de
inferioridade de um contratante. 5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado,
valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua
remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso
especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os
honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação
obtida” (RE Nº 1.155.200 – DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

A meu ver, as cláusulas que estabelecem o pagamento de valores além do mencionado
percentual padecem de evidente nulidade, motivo pelo qual o contrato em questão há de ser
considerado parcialmente inválido, de forma a não haver chancela do Poder Judiciário a
eventual incompatibilidade do contrato firmado entre o patrono e a parte assistida e o
ordenamento jurídico. 

Como consequência, nenhuma outra quantia será devida a título de honorários advocatícios
contratuais.

Ante o exposto, defiro o destacamento dos honorários contratuais, limitando-o, contudo, a
30% (trinta por cento) dos valores devidos à parte autora e, por via oblíqua, declaro a
nulidade do contrato de honorários advocatícios na parte em que restou estipulado o
pagamento de outros valores além do referido percentual.

Intimem-se a parte autora para ciência da presente decisão.

Após, expeça-se requisição de pagamento.
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Na petição de evento 90-pet2 dos autos originários, a sociedade de advogados
ora impetrante pediu o "destacamento" de 30% incidentes sobre os atrasados a título de
honorários. Eis o requerimento ali formulado:

"...  Inobstante, considerando que a previsão contratual, disciplina o pagamento de 30%
(trinta por cento), incidentes sobre os valores atrasados, pugna pelo destacamento dos
honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% (trinta por cento) da importância
que receber a título de atrasados, em benefício da pessoa jurídica, Antônio José Pereira de
Souza Advogados Associados, CNPJ n.º 18.472.843/0001-56. ..."  (evento 90-pet2, autos n°.
5000076-09.2019.4.02.5002)

Esse pedido de "destacamento" - que configura execução indireta de contrato
cujo objeto é alheio ao mérito da lide decidida e foi celebrado entre partes que não
têm prerrogativa de foro na Justiça Federal - foi DEFERIDO pelo Juízo impetrado.

A decisão ora atacada refere-se a parcelas vincendas do contrato de honorários.
Parcelas essas que não serão objeto da referida execução indireta, mas que seriam pagas (à
luz do contrato) pelo autor da ação de origem à sociedade de advogados que ora impetra esse
mandado de segurança.

O direito ao destacamento da verba honorária está previsto no parágrafo 4º do
artigo 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), sendo confirmado pela jurisprudência,
inclusive a Súmula Vinculante nº 47, do STF, que assim dispõe:

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal
devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a
expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos
créditos dessa natureza.

Em Juizados Especiais, havendo fixação de honorários - o que ocorre somente
quando o recorrente resta vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95) - o máximo que se há de fixar
em honorários é 20% sobre o valor da condenação; ou sobre o valor da causa.

Trata-se do percentual previsto na norma que rege os juizados.

Se o INSS fosse condenado em honorários na ação de origem, a sociedade de
advogados que ora impetra este mandado de segurança teria o direito a receber o total de 10%
a, no máximo, 20% de honorários. 

Transferindo a questão de tais honorários - os "de sucumbência" - para os que
ora analiso - os "contratuais" - reputo desproporcional que a parte autora, vencedora na ação,
tenha que arcar com mais do que 20% do valor que auferiu para pagar seu advogado. Com
efeito, nas demandas previdenciárias, é comum que a parte autora esteja aguardando o
resultado da demanda ser receber qualquer aposentadoria ou provento, porque é esse
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exatamente o objeto da lide. Trata-se, talvez na maior parte dos casos, de autores
hipossuficientes economicamente que, ao vencerem a demanda, tem de arcar com parte dos
valores que deveriam ter sido pagos tempestivamente (se o seu direito houvesse sido
reconhecido pela Administração) ao advogado que patrocinou a causa. Se o mérito do sucesso
na demanda pode e deve ser imputado à ação do advogado, é paradoxal que a parte autora
tenha que pagar ao advogado mais do que o máximo que réu teria pago, se condenado fosse
(e muitas vezes não o é, porque não recorre).

Esse é o meu entendimento pessoal. Mas a jurisprudência consolidou o
entendimento de que o percentual de 30% seria proporcional. Nesse sentido é o entendimento
do STJ: 

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD
EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. A abertura da
instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou
dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei
federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar
recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O
CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes. 3.
Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento
da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido
decorrente da situação de inferioridade da outra parte. 4. O instituto da lesão é passível de
reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os
riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados
pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante.
5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da
parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do
benefício econômico gerado pela causa. 6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-
se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao
patamar de 30% da condenação obtida. (REsp 1155200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22-2-2011,
DJe 2-3-2011)

Também nesse sentido é o entendimento do TRF da 4ª Região, fixado em casos
nos quais, tais qual o que ora julgo, o juiz federal que processava o cumprimento da
sentença efetivou limitação no percentual dos honorários contratuais. Eis os julgados: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O
INSS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Independentemente do ajuizamento
de nova demanda, tem o advogado o direito de descontar do valor inscrito em RPV ou
precatório, a parcela relativa aos honorários contratados com seu constituinte, desde que
junte aos autos o contrato antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2.
Merece prosperar em parte a pretensão da agravante, uma vez que a juntada do contrato
de honorários ocorreu em momento anterior à expedição dos alvarás de pagamento. 3. Caso
em que o percentual contratado de 50% excede o limite fixado, configurando lesão contra a
parte hipossuficiente, de modo que o destaque fica limitado ao percentual de 30%, garantindo-
se os direitos do constituinte e patrono discutirem o eventual excesso e/ou remanescente pelas
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vias ordinárias próprias - extrajudiciais ou judiciais. 3. Cabível  autorizar o destaque
dos honorários contratuais, limitados ao percentual de 30% (trinta por cento), sem direito à
retenção dos 20% (vinte por cento) remanescentes nos autos. (TRF4, AG 5007390-
83.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator FERNANDO
QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 03/07/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. LIMITAÇÃO.  1. É
razoável a limitação dos honorários contratuais para fins de expedição de requisição de
pagamento ao percentual em até 30%, conforme precedentes desta Corte. 2. Hipótese em que a
limitação se justifica porquanto ultrapassado o limite do percentual de 30% (trinta por cento)
estabelecido como razoável pela jurisprudência, tendo em vista que, na forma como requerida,
ao final, haverá o destaque do valor correspondente a 50% sobre o proveito econômico do
autor.  (TRF4, AG 5028890-79.2018.4.04.0000, QUINTA TURMA, Relatora GISELE LEMKE,
juntado aos autos em 28-9-2018)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS. RETENÇÃO.
LIMITAÇÃO. 1. Conforme o artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, se o advogado fizer juntar aos
autos o seu contrato de honorários antes de se expedir o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. Constatada
desproporção entre o percentual dos honorários e o serviço prestado pelo advogado, de forma
a causar lesão ao constituinte, pode o juiz limitar a reserva pretendida sobre o principal, de
forma a garantir o direito da parte hipossuficiente. 3. Em precedentes, o STJ e este Tribunal 
vem admitindo como válida a reserva de até trinta por cento (30%) do valor do principal para
pagamento dos honorários contratuais ao advogado. 4. Na hipótese de previsão contratual de
pagamento em percentual maior, é possível o destaque até 30% para pagamento direto ao
advogado nos autos do processo, sem prejuízo de que os interessados - constituinte e patrono,
pelas vias próprias - judiciais ou extrajudiciais, busquem seus interesses. 5. Não demonstrada
qualquer situação excepcional ou irregular referente ao contrato de honorários, incide a regra
geral de não intervenção do Poder Judiciário na remuneração estipulada entre a parte e seu
advogado. Precedente. (TRF4, AG 5021833-10.2018.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator
JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 11-9-2018)

Por questão de política judiciária, adiro ao referido entendimento. 

Por conseguinte, a previsão contratual de pagamento ao advogado de 30% do
valor devido ao autor da ação afigura-se proporcional; ou seja: não lesiva ao outorgante, parte
autora da ação.

Por outro lado, em princípio, não há como considerar teratológica a decisão que
deferiu, com dedução, o destacamento de honorários contratuais, por ter declarado a nulidade
do contrato de honorários advocatícios na parte em que restou estipulado o pagamento de
outros valores além do referido percentual.

A ocorrência de lesão pode se verificar em alguns casos, como apontou a
decisão do STJ, transcrita acima.
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No caso específico, o contrato de honorários prevê o pagamento do percentual
de 30% do valor auferida a título de atrasados, incidindo a mesma porcentagem sobre as 12
(doze) futuras parcelas do benefício previdenciário (evento 90 - conhon1). 

Depreende-se dos termos da decisão impugnada que a nulidade recai apenas
sobre a incidência do percentual de 30% sobre as doze futuras parcelas do benefício
previdenciário.

A sentença condenou o INSS a manter o benefício previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (NB 5176778331), com prazo indefinido, retirando a
situação de “recebendo mensalidade de recuperação”; bem como a pagar as diferenças
eventuais das prestações vencidas que não foram recebidas de forma integral, observada a
prescrição quinquenal.

Logo, as parcelas vencidas dizem respeito apenas às diferenças entre o valor
integral do benefício e as mensalidades de recuperação.

As mensalidades de recuperação são pagas pelo prazo de 18 meses - a teor do
art. 49, II, do Decreto 3.048/1999 -, o qual teria seu termo final em 01/05/2020 (evento 1 -
out8, fl. 16). Apenas nos últimos 12 meses há diferença entre o valor integral do benefício e a
mensalidade de recuperação,  sendo nos primeiros seis meses a diferença correspondente a
50% e nos últimos, correspondente a 75%. Apenas essas diferenças poderiam constituir o
valor das parcelas vencidas. O cumprimento da medida antecipatória de tutela, contudo,
ocorreu em 01/01/2020 (evento 52), tendo sido restabelecida a aposentadoria por invalidez.

As parcelas vincendas dizem respeito ao período de doze meses, iniciado em
01/01/2020.

O precedente do STJ que o Juízo a quo utilizou em sua decisão como
justificativa para excluir o pagamento de percentual sobre parcelas vincendas é aplicável ao
caso concreto. Afirmo-o com base no relato que há no voto-vista proferido pela Min. Nancy
Andrighi:

"... A autora argumenta que contratou os advogados para ajuizar e acompanhar ação
declaratória cumulada com averbação e pagamento de pensão previdenciária. No momento de
firmar o contrato de honorários, entretanto, os causídicos teriam se valido da condição
humilde da autora e de sua baixa instrução para estipular seus honorários em quantia
equivalente a 50% do benefício econômico esperado. (...)"

Afere-se que na ação de origem, a autora da ação (Aldenora Borges de Souza)
pediu uma pensão previdenciária (certamente a um ente previdenciário âmbito do RPPS do
Distrito Federal, visto que a ação tramitou perante a Justiça do DF). 
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Havia, destarte, valores futuros a receber, já que a ação foi julgada procedente;
ou seja: instituiu-se uma pensão em favor da autora.

Da leitura do voto não se afere qualquer menção a percentual incidente sobre
parcelas vincendas. Ocorre que, não obstante isso, a Ministra que proferiu o voto vencedor
(Nancy Andrighi) reputou adequado o percentual de 30% da verba pretérita. 

Logo, não antevejo ilegalidade em a decisão do Juízo a quo ter excluído a
possibilidade de os honorários incidirem sobre parcelas a vencer.

Para além disso, tal entendimento está de acordo com a súmula 111 do STJ,
cujo teor é o seguinte:  Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre as prestações vencidas após a sentença.

Decerto que essa súmula refere a casos nos quais houve condenação do INSS;
ou seja, refere a honorários de sucumbência, e não a honorários contratuais. Não obstante
isso, seria paradoxal que, tendo o autor obtido sucesso na causa contra o INSS e a
consequente obtenção de um benefício previdenciário, não haja condenação do réu a
pagar honorários incidentes sobre parcelas vincendas; mas haja a possibilidade de executar-
se, contra o autor, honorários (contratuais) sobre parcelas vincendas.

Assim é que a inclusão das doze prestações vincendas
nos honorários contratuais, no presente caso, importa em superação do limite admitido pelo
Superior Tribunal de Justiça (30% da condenação). 

Não afiro, pois, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo a quo e
atacada neste mandado de segurança.

Ressalto, por fim, que não é razoável computar na condenação obtida, como faz
o impetrante, o valor de todas as futuras prestações do benefício, com base em
sua expectativa de vida, de forma a antecipar o pagamento ao advogado de honorários sobre
verba vitalícia. Isso porque essa projeção significaria tornar vitalícios
os honorários contratuais, o que, por óbvio, contitui lesão ao segurado.

Pelo exposto, voto no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000854069v6 e do código CRC 6aac9a2f. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:58 
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MANDADO DE SEGURANÇA TR Nº 5019271-46.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
IMPETRANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA (OAB ES006639)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 3ª VF DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, DENEGAR A SEGURANÇA.

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000917524v2 e do código CRC 2425937f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5013391-44.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RECURSO DO
AUTOR. PERÍODO DE SERVIÇO MILITAR RECONHECIDO.
AUSÊNCIA DE TEMPO DE CARÊNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ação tem por objeto a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade
urbana.

A sentença julgou IMPROCEDENTE a ação.

Em seu recurso, a parte autora alegou que: (i) a sentença deve ser anulada por falta de
fundamentação, afirmando que deixou de analisar as informações apresentadas no Evento nº
38; (ii) o autor, em 20/09/2012, possuía tempo de carência necessário para a concessão do
benefício previdenciário de aposentadoria por idade urbana; (iii) o STJ possui entendimento
pacificado de que os efeitos financeiros do deferimento da aposentadoria devem retroagir à
data do primeiro requerimento administrativo, independentemente da adequada instrução do
pedido; e (iv) o autor preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício
pleiteado na demanda.

A sentença possui a seguinte fundamentação:

[...] Na petição inicial, o autor referiu-se a requerimento de aposentadoria por idade
formulado em março/2016 (evento 1_INIC1, fl. 2). O extrato obtido da base de dados interna
do INSS indica requerimento de aposentadoria por idade formulado em 19/10/2016 (evento 2).

O processo foi originalmente distribuído para este 3º Juizado Especial Federal. Decisão
proferida no evento 9 apontou que o valor da causa originalmente atribuído pelo autor estava
subestimado, sendo necessária a manifestação de renúncia para fixação de competência.
Como o autor não manifestou renúncia, este juízo retificou de ofício o valor da causa para R$
75.000,00 e declinou de competência (evento 14). O processo, então, foi redistribuído para a
2ª Vara Federal Cível.
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A 2ª Vara Federal Cível extinguiu o processo em relação ao pedido de indenização por dano
moral (evento 21). Com a exclusão desse pedido, considerou que o valor da causa passou a se
amoldar ao limite de alçada do juizado especial federal. Dessa forma, determinou o retorno do
processo a este 3º Juizado Especial Federal (evento 33).

O autor, então, pediu reconsideração dessa última decisão, informando que a concessão da
aposentadoria pleiteada deve retroagir a 20/09/2012, data do primeiro requerimento
administrativo (evento 38).

A 2ª Vara Federal Cível, então, determinou a intimação do INSS para dizer se concordava ou
não com a alteração do pedido, formulada após a contestação (evento 47). Como o INSS
manifestou discordância (evento 52), o processo retornou para este 3º Juizado Especial
Federal (evento 59).

Como o réu não concordou com o aditamento do pedido, o objeto do processo fica limitado ao
pedido original, de condenação a conceder aposentadoria por idade desde março/2016.

Por força da decisão da 2ª Vara Federal Cível, o pedido de condenação do INSS a pagar
indenização por dano moral foi liminarmente extinto sem resolução de mérito.

Na petição inicial, o autor alegou que:

"no mês de março de 2016, ao requerer ao Instituto Requerido, INSS, a aposentadoria por
idade urbano, teve NEGADO O SEU PEDIDO, já contabilizando 238 (duzentos e trinta e oito)
parcelas de recolhimento previdenciários;

O Requerido negou o pedido de aposentadoria por idade urbana sob a justificativa de que não
implementou a condição necessária, sendo orientado na agencia da previdência, a proceder o
recolhimento de parcelas complementares, até que atingisse o montante de 180 (cento e
oitenta) parcelas.

O Autor, seguiu as instruções do agente que o orientou, e procedeu ao recolhimento das
parcelas conforme orientado, e recolheu parcelas referentes:

a) 04/2016 a 12/2016 no valor de R$ 1.145,08 (um mil, cento e quarenta e cinco reais, oito
centavos);

b) 01/2017 a 07/2017 no valor de R$ 882,22 (oitocentos e oitenta e dois reais, vinte e dois
centavos);

c) 08/2017 no valor de R$ 103,07 (cento e três reais, sete centavos).

d) 03/2018 a 04/2018, no valor de R$ 223,03 (duzentos e vinte e três reais, três centavos);

e) 05/2018 no valor de R$ 104,94 (cento e quatro reais, noventa e quatro centavos);
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Portanto, o Autor pagou 20 (vinte) parcelas, totalizando o montante de R$ 2.458,34 (dois mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais, trinta e quatro centavos) após a negativa do INSS e
orientações a complementação de pagamento de parcelas,

Ocorre que o Autor, ao tentar fazer novo agendamento na agencia do INSS para requerer
aposentadoria por idade urbana, teve a solicitação de agendamento negada, e como resposta
o sistema informou que ' O REQUERENTE INFORMADO POSSUI TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO INFERIOR A 15 ANOS, COM BASE NO CADASTRO NACIONAL DE
INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). O AGENDAMENTO NÃO SERÁ REALIZADO'.

Diante dessa negativa, está patente o interesse de agir do Autor para ajuizar a presente ação
para a concessão do respectivo benefício previdenciário".

Apesar de ter se referido a requerimento de aposentadoria por idade formulado em
março/2016 (evento 1_INIC1, fl. 2), o extrato obtido da base de dados interna do INSS indica
requerimento de aposentadoria por idade formulado em 19/10/2016 (NB 41/178.729.216-6)
(evento 2).

Naquela ocasião, o INSS computou 11 anos, 8 meses e 16 dias de tempo de contribuição e 137
meses de carência (evento 24, fls. 17-19).

O autor alegou que, após esse requerimento administrativo, recolheu contribuições
previdenciárias referentes às competências de 04/2016 a 08/2017 e de 03/2018 a 05/2018 e
formulou novo requerimento administrativo de aposentadoria.

O autor formulou novo requerimento administrativo de aposentadoria por idade (NB
41/183.736.261-8) em 23/10/2017 (evento 2). Nessa oportunidade, foram computados apenas
69 meses de carência (evento 6_PROCADM1, fls. 9-10), já tendo sido incluídos os
recolhimentos referentes às competências de 04/2016 a 08/2017 alegados pelo autor. As
competências de 03/2018 a 05/2018 são posteriores a esse requerimento e, portanto, não
poderiam mesmo ser incluídas no somatório apurado no processo administrativo.

No requerimento administrativo formulado em 19/10/2016 (NB 41/178.729.216-6), ao
computar 137 meses de carência, o INSS considerou os seguintes períodos de contribuição
(evento 24, fls. 17-19):

18/08/1969 a 05/10/1969

23/03/1970 a 04/04/1970

22/04/1970 a 28/09/1970

03/06/1971 a 27/10/1971

11/11/1971 a 05/01/1972

01/02/1972 a 12/02/1972
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01/05/1972 a 09/06/1972

16/04/1973 a 14/01/1974

01/04/1978 a 31/05/1981

01/06/1976 a 31/07/1976

01/09/1976 a 31/01/1977

01/04/1977 a 30/04/1977

01/05/1981 a 31/03/1982

01/06/1982 a 31/03/1983

01/10/2005 a 31/10/2005

02/05/2007 a 28/07/2009

29/07/2009 a 15/11/2009 (desconsiderado)

16/11/2009 a 10/12/2009

11/12/2009 a 10/08/2010 (desconsiderado)

11/08/2010 a 28/11/2010

29/11/2010 a 20/12/2010 (desconsiderado)

21/12/2010 a 31/01/2011

01/01/2013 a 31/01/2013

01/04/2013 a 30/06/2013

Os períodos de 29/07/2009 a 15/11/2009 (de gozo de auxílio-doença por acidente do
trabalho), 11/12/2009 a 10/08/2010 e 29/11/2010 a 20/12/2010 (de gozo de auxílio-doença
previdenciário) foram desconsiderados para fins de carência.

A legislação previdenciária considera o valor do auxílio-doença como salário-de-
contribuição, quando o aludido benefício for recebido de forma intercalada, ou, nos dizeres da
lei, entre períodos de atividade (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91). Estando a renda mensal do
auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, admite-se por ficção
pressupor que o gozo do benefício previdenciário envolveria recolhimento de contribuições
para a previdência social. Logo, pode ser computado para fins de carência.
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A Súmula nº 73 da Turma Nacional de Uniformização, publicada em 13/3/2013, dispõe que “o
tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de
acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de
carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições
para a previdência social”.

[...] No caso concreto, os benefícios de auxílio-doença foram intercalados com períodos de
contribuição. Logo, devem ser computados para fins de carência.

Os três períodos de auxílio-doença estão inseridos no interstício de 02/05/2007 a 31/01/2011,
que, no total, correspondem a 45 meses de carência. Como o INSS só computou 35 meses em
relação a esse interstício, o autor tem direito ao acréscimo de 10 meses de carência.

Desse modo, em 19/10/2016, o autor contava com 147 meses de carência.

Mesmo sendo computados os 20 meses de carência indicados pelo autor na petição inicial,
ainda assim ele não completou os 180 meses de carência necessários para a concessão da
aposentadoria por idade. [...]

VOTO

2. A ação tem por objeto a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por
idade urbana. Havia também pedido de condenação em danos morais no valor de 40 mil
reais.

Foi distribuída ao 3º JEF que retificou o valor da causa para 75 mil reais e declinou da
competência (ev.14).

Distribuiu-se a ação à 2ª Vara Federal Cível que, por sua vez, extinguiu sem julgamento de
mérito o pedido relativo à condenação por danos morais, afirmando-se incompetente com
relação ao mesmo (ev.21). Como não se recorreu desta extinção, o Juízo da 2ª Vara Cível
fixou que o valor da causa tornou a estar dentro do limite da competência dos JEFs, razão pela
qual os remeteu novamente ao 3º JEF (ev.33).

O 3º JEF sentenciou o feito.

3.  A parte autora nasceu em 20/10/1947. Cumpriu o requisito etário em
20/10/2012. Formulou requerimento administrativo em 19/10/2016 (DER).

O autor requer que a sentença seja anulada por ausência de fundamentação, afirmando que o
juízo a quo deixou de analisar as informações apresentadas no Evento nº 38.
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A petição apresentada pelo autor no referido evento questiona, mais uma vez, o fato da ação
estar tramitando no Juizado Especial, afirmando que deve ser considerado o requerimento
administrativo feito em 2012 e que, por esse motivo, o valor da causa ultrapassa o teto dos
Juizados Especiais Federais.

Além disso, o autor afirma que o a alteração do número do seu CPF, por conta da existência
de um homônimo que nasceu no dia do seu aniversário, pode ter interferido na correta
contabilização das contribuições previdenciárias que o autor verteu para o INSS.

Ocorre que, analisando a sentença, percebe-se que o juízo de 1º grau analisou questão relativa
ao valor da causa e da competência dos Juizados Especiais, como é possível observar:

“A 2ª Vara Federal Cível extinguiu o processo em relação ao pedido de
indenização por dano moral (evento 21). Com a exclusão desse pedido,
considerou que o valor da causa passou a se amoldar ao limite de alçada do
juizado especial federal. Dessa forma, determinou o retorno do processo a este
3º Juizado Especial Federal (evento 33).

O autor, então, pediu reconsideração dessa última decisão, informando que a
concessão da aposentadoria pleiteada deve retroagir a 20/09/2012, data do
primeiro requerimento administrativo (evento 38).

A 2ª Vara Federal Cível, então, determinou a intimação do INSS para dizer se
concordava ou não com a alteração do pedido, formulada após a contestação
(evento 47). Como o INSS manifestou discordância (evento 52), o processo
retornou para este 3º Juizado Especial Federal (evento 59).

Como o réu não concordou com o aditamento do pedido, o objeto do processo
fica limitado ao pedido original, de condenação a conceder aposentadoria por
idade desde março/2016.” (grifo nosso).

Além disso, o fato de o autor ter nascido no mesmo dia de seu homônimo e, por um tempo,
compartilharem o mesmo CPF, não ficou comprovado que isto atrapalhou a análise das
contribuições do autor, uma vez que há outras informações capazes de diferenciarem um
segurado de outro, como o nome da mãe e o NIT.

Portanto, analisando os processos administrativos instaurados em 2012, 2016 e 2017, vê-se
que todos os extratos de CNIS apresentados são, de fato, do autor, de modo que o fato dele ter
um homônimo com outros dados idênticos aos dele, não impediu a análise do seu tempo de
contribuição.

Sendo assim, entendo que, nesta parte, o recurso não pode ser provido.
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4.    O autor afirma, ainda, que preencheu os requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por idade e que o juízo a quo deixou de considerar alguns períodos como
contribuinte individual antes de 2005  e o período de 17/01/1966 a 21/02/1968 em que o
recorrente esteve em serviço militar.

4.1. Períodos anteriores a 2005 que não teriam sido contabilizados.

Conforme consta no recurso (evento 91, pág. 16), tais períodos seriam os seguintes: 07/1973 a
06/1978, 05/78 a 12/81, 05/79 a 04/83, 05/81 a 01/84 e 05/81 a 12/84.

Tais contribuições teriam sido recolhidas no NIT 1.094.088.455-8.

A tela do CNIS fotocopiada no recurso (ev.91, pág.16) e que indica os referidos períodos
como recolhidos sob esse NIT como contribuinte individual  não indica o nome do segurado
nem o nome de sua mãe.  

Esse NIT é diferente daquele que consta no "resumo de documentos para cálculo de tempo de
contribuição" que há em ev.24-procadm1, págs.17/19 (NIT 178.729.216-6).  Nesse resumo,
há recolhimentos em período concomitante com os acima citados, nos quais o autor realizara
recolhimentos como empregado. Por exemplo, de  16/4/73 a 14/1/74 (parcialmente
concomitante com os recolhimentos de contriubinte individual de 07/73 a 06/78) - empregado
de Werner e Pfleiderer do Brasil. 

Há ponto que impede o conhecimento da matéria em questão : quando o autor ingressou com
esta ação, tais períodos evidentemente já teriam sido supostamente ignorados pelo INSS.
Contudo, a inicial a eles não se refere.  A causa de pedir está em que o autor, tendo seguido a
orientação do INSS em recolher contribuições que faltavam para obter a aposentação,
efetivou tais recolhimentos e, não obstante isso, o autor não a obteve.

Tal qual foi alegado no recurso, a matéria configura inovação recursal.  

Logo, não há como conhecer o recurso nesse ponto.

4.2. Período de serviço militar.

Em contrapartida, vê-se que, de fato, o INSS deixou de computar o período de 17/01/1966 a
21/02/1968 em que o autor esteve em serviço militar, conforme demonstrado na Certidão de
Tempo de Serviço Militar, juntada no Evento nº 1, COMP6.

Mesmo assim, somando o período de serviço militar com as 147 contribuições reconhecidas
pela sentença a quo, o autor não alcança o tempo de carência necessário para a concessão do
benefício de aposentadoria por idade.
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Ressalta-se, assim, que, se o autor não possuía tempo de carência suficiente em 2016,
certamente não possuía em 2012, ano em que realizou o primeiro requerimento
administrativo.

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada, a fim de reconhecer e averbar o período
de 17/01/1966 a 21/02/1968 em que o autor esteve em serviço militar.

5. Conclusão.

NÃO CONHEÇO do recurso no que refere ao pedido de averbação das contribuições
referidas no item 4.1. Quanto ao que mais nele há, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, para CONDENAR o INSS a averbar o período
de 17/01/1966 a 21/02/1968 em que o autor cumpriu serviço militar.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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RECURSO CÍVEL Nº 5006442-67.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu que "a ausência de respostas aos quesitos
complementares configura violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa do
Autor". No mérito, o autor alegou o que segue:

3. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES DE LAVRADOR. AVC
QUE DEIXOU SEQUELAS DEFINITIVAS. A respeitada Sentença guerreada, não obstante o
brilhantismo de seu prolator, não deve permanecer, vez que não representa o melhor direito
para o caso sub judice. Como esclarecido acima, a sentença julgou improcedente o pedido
autoral de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e auxílio doença, com base
apenas no laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade. Todavia, deve ser
reformada a r. sentença para deferir o benefício da aposentadoria por invalidez ou auxílio
doença, nos termos da inicial. Isso, porque pela função habitual do autor, de pintor, exige que
o autor esteja em pleno gozo de condições físicas. O perito confirma que o Autor possui uma
lesão, vejamos: ...

No Laudo Pericial, entretanto, o Especialista se limita a dizer que o Autor tem a lesão no
nervo ulnar que ocorreu em 1980. Diante da necessidade de o Autor retornar ao atendimento
médico, denota-se o retorno da doença e a existência de um quadro incapacitante. Tanto é a
incapacidade do obreiro, que o laudo médico pericial confirmou o diagnóstico narrado na
inicial, bem como a existência de incapacidade para o labor. Ressalta se que o Autor
trabalhava como pintor industrial, função esta que necessita constantemente que realizem
esforço intenso no seu braço. Então, Nobres Julgadores como que uma pessoa idosa, com 64
(sessenta e quatro) anos poderá ser reinserido no mercado de trabalho ??? Tampouco
continuar se subtendo às suas atividades habituais de pintor com o quadro clínico existente?
Portanto, a documentação acostada junto à inicial comprovam de forma inequívoca, todas as
doenças narradas na inicial e confirmadas pelo Expert, porém, de forma mais detalhada e
abrangente, atestando que o obreiro não possui condições de exercer suas atividades
laborativas. Nas condições atuais do Autor, é pouco provável que o mesmo consiga exercer de
forma plena, segura e produtiva qualquer atividade, principalmente sua atividade habitual,
não somente pela lesão irreversível, mas também pela sua idade avançada e inexperiência em
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outras atividades que, tornam praticamente impossíveis, sua reinserção no mercado de
trabalho. Poderia o Autor continuar fazendo esforço contínuo com seu braço, com segurança
e eficiência? No laudo pericial, entretanto, o especialista se limita a dizer que o Autor tem as
doenças, mas que estas doenças não lhe resultam nenhuma limitação ou incapacidade.

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 8/3/1956

Trabalho/Atividade habitual pintor

Escolaridade fundamental incompleto

Doença e/ou lesão Lesão do nervo ulnar ocorrido em 1980.

2.  Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de quesitos complementares.

A alegação foi realizada em caráter genérico. A nulidade deve ser demonstrada; ou seja: no
recurso devem constar as razões concretas pelas quais o indeferimento dos quesitos
complementares formulados poderia, em tese, importar em conclusão diversa daquela a que
chegou o Juízo a quo na sentença. Tal exposição inexiste no recurso. Portanto, é inviável
acolher a preliminar.

3.  Mérito.

A inicial afirma que o autor porta "grave limitação em coluna lombar, ombro e mão direita".

O único documento médico que foi com ela juntado é um laudo de 9/1/19 que afirma que o
autor porta "sequela de lesão do nervo cubital na mão e no punho direito."

Tal laudo é lacônico e nada refere sobre incapacidade.

Como bem observou o Juízo a quo na sentença, " longe de comprovar a recidiva da doença,
como afirma a parte autora, o laudo do seu médico assistente juntado no Documento 7 do
Evento 1, datado de 09/01/2019, tão somente atesta a sequela de lesão sofrida há quase
trinta anos, a qual, contudo, encontra-se há muito consolidada." (ev.31).

Tal lesão ocorreu em 1980. O perito do INSS observou que o autor tivera uma série de
relações empregatícias após tal lesão. Eis a parte final do laudo (ev.26-out4):
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"(...) portador de sequelas de lesoa nervo cubital em punho d ocorrida em 1981, apresenta-se
nesta pericia sem agravamento,sem comprovaçao de n ovas internaçoes ou novas intervençoes
cirurgicas , com boa função global da mão, sem sinais de distrofia simpatico reflexa, com
registro no sabi de 17 vinculos empregaticios posteriores ao acidente sem preencher vaga de
pne segundo informado nesta pericia, afirma neste momento pericial manter-se em atividade
nas funções declaradas como pintor residencial sequela ja consolidadas e estaveis , em
estagios atuais compativeis com função declarada"

À luz das razões declinadas no exame médico, o ato que indeferiu o pedido de benefício está
devidamente fundamentado.

O laudo pericial excluiu a configuração de incapacidade com base no seguinte exame físico:

3. O perito confirma alguma doença ou lesão? 

Lesão do nervo ulnar ocorrido em 1980.

4. Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada. 

Presença de mão em garra do lado direito, com pareensão presente, porém com perda de
força; Observado atrofia importante dos interósseos. Função da mão contralateral normal,
sem alterações ao exame físico. 

5. Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos médicos e laudos
de exames considerados.

Laudo médico (09/01/2019) Sem exames

 6. Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada?

 Pintor. 

7. A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual,
atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da
mesma categoria profissional? Por quê? 

No momento não existem dados técnicos que justifiquem inaptidão, por não se observar
nenhum sinal de agravamento desde à lesão inicial.

Visto que o autor não produziu prova de que estaria incapacitado e considerando que o laudo
pericial excluiu a existência de incapacidade, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.
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NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora,
estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000854881v6 e do código CRC 5d54817c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5006442-67.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918419v2 e do código CRC d2522610. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020438-35.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALVERINA MARIA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que condenou o INSS a
pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA e encaminhá-la à REABILITAÇÃO. 

Pretende a parte autora, no recurso, obter aposentadoria por invalidez. No recurso, a parte
autora aduziu o que segue:

2. REFORMA DA SENTENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. DOENÇAS
CONFIRMADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
LIMITAÇÃO DE FICAR EM PÉ. A controvérsia objeto do presente Recurso reside somente no
tocante à extensão da incapacidade da parte Autora, e se a reabilitação profissional após
elevação de sua escolaridade seria possível. Inicialmente, cumpre registrar que somente o
critério etário não é suficiente para determinar, como fez a Sentença, a possibilidade da
reabilitação profissional. A gravidade do quadro clínico é inequívoca, haja vista que a
Recorrente recebe o benefício de auxílio doença por praticamente 3 (três) anos, desde
03/08/17. O laudo pericial elaborado pelo I. Perito Dr. Leonardo de Paula Liparizi confirma a
incapacidade: ...

Conforme vimos, o Laudo Pericial confirma a existência das patologias apresentadas pela
Autora. No entanto, não merece ser acolhido em sua totalidade, pois afirma que a
incapacidade é total e definitiva, apenas, para a função habitual, prevendo, outrossim, a
possibilidade de reabilitação. ...

Ao contrário do que aponta a conclusão do laudo pericial produzido nos autos, a Requerente
encontra-se incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa de forma total e
permanente. Nobre Julgador, o laudo carreado no evento 01 às fls. 02 é peremptório ao
afirmar que a Requerente sofre com dores há 08 (oito) anos, sem angariar qualquer melhora,
senão vejamos: (...)"

VOTO

1.  Dados da parte autora.
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Data de nascimento 3/4/1967
Trabalho/Atividade habitual doméstica
Escolaridade cursando o ensino médio (cf. laudo)
Doença e/ou lesão Espondiloartrose lombar com radiculopatia. CID M47 + M51.1

2.    A incapacidade parcial e definitiva foi reconhecida pelo perito, abarcando a função
habitual de doméstica. O perito entendeu ser cabível a reabilitação, com base na seguinte
resposta:

16. Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa
examinada pode ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de
atividade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução? Citar
exemplos de atividades para as quais a reabilitação profissional seria possível. 

Sim, pelo nível de escolaridade (cursando o ensino médio) que se apresenta,
poderá ser reabilitado para outras atividades que não envolvam esforço físico
excessivo, sobrecarga mecânica ou ortostase prolongada. Auxiliar
administrativo, recepcionista ou secretária.

A autora está cursando o ensino médio, tem 53 anos e reside na zona urbana de Cariacica-ES,
que está na regiao metropolitana da Grande Vitória.

Tais condições sociais não inviabilizam a reabilitação.        

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora,
estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000843672v4 e do código CRC f0efcc19. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5020438-35.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ALVERINA MARIA DOS SANTOS FREITAS (AUTOR)
ADVOGADO: PHILIPI CARLOS TESCH BUZAN (OAB ES014177)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918429v2 e do código CRC 981e2d51. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000049-17.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MERISVA SETE DE SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela autora em face da decisão do Juiz
Gestor que negou seguimento ao Pedido Nacional de Uniformização (PU) por ela interposto
em face do acórdão que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido,
não reconhecendo alguns períodos como de atividade especial.

Alega a agravante que, conforme foi decidido pela TNU, a atividade do autor
não precisa estar listada nos decretos de regência para ser considerada especial, sendo
visível assim que a decisão da 1º Turma Recursal foi proferida em contrariedade com tese
adotada pela Turma Nacional de Uniformização. Afirma que através da análise das
atividades desempenhadas pela recorrente, é possível verificar através do PPP, que há
comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, estando claro que o acórdão recorrido está em dissonância com o
entendimento firmado pela TNU. Pede a readequação do acórdão recorrido nos termos do
julgamento proferido pela TNU nas teses 205 e 211, reconhecendo assim a especialidade dos
períodos de 08/02/2000 a 31/12/2000 e 01/01/2001 a 14/12/2016, em virtude da efetiva
exposição da recorrente aos agentes biológicos.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada está assim fundamentada:

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada pelo recurso manejado pela
parte recorrente esteve afetada ao Tema de n. 205 dos recursos representativos de controvérsia
no âmbito da TNU – PU no processo n. 0500012-70.2015.4.05.8013/AL (afetado em
25/02/2019) –, por meio do qual se enfrentou a seguinte questão: “Saber se é possível o
enquadramento de atividade como especial por exposição a agentes biológicos, quando os
serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do Decreto 3.048/99

No julgamento do aludido representativo, a TNU assentou a seguinte tese: 
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“a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a agentes
biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos Decretos
de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é necessária a
comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou parasitas
infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o risco de
contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo, ainda,
ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável
da produção do bem ou da prestação do serviço, independentemente de tempo mínimo de
exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).” "grifos acrescentados)

Nota-se do Acórdão recorrido:

"Dos períodos de 08/02/2000 a 31/12/2000 e 01/01/2001 a 14/12/2016 – exposição a
vírus, fungos e bactérias

No que diz respeito a exposição a vírus, fungos e bactérias, o juízo a quo deixou de
reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos períodos em questão na função
de “ajudante de serviços públicos”, afirmando que os PPPs trataram a questão de
maneira genérica.

A recorrente, por sua vez, afirma que realizava coleta de lixo urbano e que, por esse
motivo, esteva exposta a agentes biológicos nocivos, como vírus, fungos e bactérias.

Ocorre que, analisando os PPPs apresentados pela autora é possível afirmar que esta
não realizava coleta de lixo urbano.

Na descrição de suas atividades está: “Realizar a limpeza de toda unidade; recolher
lixo dos setores; lavar banheiro de uso dos funcionários e do público”.

Diante disso, entende-se que é um equívoco considerar a coleta de lixo que a autora
realizava no Fórum e na Secretaria Administrativa de Recursos Humanos como coleta
de lixo urbano. Isto porque o que caracteriza o lixo urbano não é a quantidade de lixo
coletado, mas a sua qualidade, isto é, sua natureza e origem.

Entendo, portanto, que o lixo recolhido nos referidos departamentos não se
caracteriza como lixo urbano.

Diante do exposto, a sentença merece ser mantida também neste ponto, a fim de deixar
de reconhecer a especialidade das atividades exercidas nos períodos de 08/02/2000 a
31/12/2000 e 01/01/2001 a 14/12/2016". (EVENTO 38, grifos acrescentados).

Como se vê, a decisão agravada fundamenta-se acertadamente no fato de que o
acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pela TNU no Tema 205, pelo que
deve ser mantida.
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A despeito do caráter exemplificativo das atividades arroladas nos decretos de
regência, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a
microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida
denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao
risco em geral, o que não ocorre no presente caso.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825155v5 e do código CRC bdee9f4c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 10/12/2020
Pauta: 14



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprimi… 31/92

5000049-17.2019.4.02.5005 500000918564 .V2 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 5000049-17.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: MERISVA SETE DE SOUZA (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918564v2 e do código CRC 0e08cad9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007240-91.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MICHALISZEN (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO: INCOMPETÊNCIA DOS
JEF'S RECONHECIDA DE OFÍCIO, EM FACE DO VALOR DA
CAUSA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS PARA
UMA DAS VARAS FEDERAIS COM COMPETÊNCIA EM MATÉRIA
PREVIDENCIÁRIA.

1.  A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou
improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Não houve produção de prova pericial. O Juízo a quo fixou que o autor perdera a qualidade de
segurado e julgou improcedente o pedido. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

...  No presente processo NAO foi realizada perícia médica judicial para a avalição pessoal do
autor e do laudo particular acostado no evento 1 do feito. Verifica-se que o Perito Judicial, Dr.
Fabricio Zaché Miranda, evidenciou que o Recorrente apresenta Esquizofrenia e Transtornos
mentais e comportamentais devidos com o uso de múltiplas drogas e ao uso de outras
substâncias psicoativas, patologias que, no seu entender, geram incapacidade laboral.
Excelências, o diagnóstico do médico particular é admissível! Não é necessária a graduação
em Medicina para presumir o déficit mental que a Esquizofrenia fomenta. Tratase de
transtorno mental crônico, grave e complexo, que exige tratamento e acompanhamento médico
por toda a vida. Ilustres Julgadores, é notório que o indivíduo doente pela Esquizofrenia
apresenta picos de polaridade, ora positiva, ora negativa. A realização de perícia médica
judicial justamente tem o objetivo de evidenciar desde quando ocorreu e quando uma
polaridade positiva pode trazer como consequência lastimável uma conclusão de “alta”. A
partir da leitura do laudo, se observa com clareza que é esta a situação dos autos,
especialmente considerando a expressão reiteradamente utilizada pelo Perito – “delírios
percecutórios de grandeza”. Em casos tais, é prudente ouvir o testemunho de vizinhos e
pessoas que convivem com o cidadão doente pela Esquizofrenia, até mesmo dos médicos
assistentes que o acompanham, pois somente a partir do depoimento desses indivíduos seria
possível fazer um juízo seguro do seu estado de saúde. Outrossim, se faz necessário
oportunizar a perícia judicial, a fim de questionar o autor, em sede de perícia, sobre os
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aspectos fundamentais que tangenciam a incapacidade laboral. De qualquer sorte, saliente-se
que o Recorrente apresentou atestado médico contemporâneo à perícia judicial, juntado no
evento 1, que indica expressamente a existência do quadro incapacitante decorrente de
Esquizofrenia, diametralmente oposto ao que fora sugerido pela R. Sentença de piso que não
existe incapacidade no passado. Tudo porque o laudo incluso no processo é atual. O
julgamento de primeiro grau merece reparos ainda que seja para transformar a R. Sentença
que foi proferida com a resolução do mérito em Sentença com a Extinção do feito sem
resolução do mérito, permitindo a parte autora apresentar novos documentos e também a ser
submetida a perícia médica judicial. Evidentemente compete ao Perito Judicial atuar como um
instrumento de auxílio ao Magistrado, este sim imbuído do poder de analisar o mérito
processual, mas aquele apresentar as regras de experiencia médicas. Mas no caso não houve a
atuação do perito judicial que poderia fixar a data da incapacidade de acordo com a
experiencia médica. E, sendo assim, o conjunto probatório é insuficiente para o julgamento de
improcedência, pois não há como opinar seguramente acerca do estado de saúde do Autor, e a
DII, sendo menos crível ainda entender que encontra-se totalmente inapto A MUTIO TEMPO,
como referiu o médico assistente. Portanto, é imperativa a reabertura da instrução processual,
a fim de que seja oportunizado ao autor de ser submetido a perícia judicial e até mesmo ser
realizada a audiência para oitiva de testemunhas, conforme fundamentação retro. É o que se
postula com o presente recurso. 

Do direito fundamental à prova   (...)   Assevera-se que diante da necessidade da parte autora
de ter um tratamento digno e poder inclusive ter melhor qualidade de vida é de bom alvitre
que lhe seja oportunizada o direito de realizar a pericia médica judicial e até mesmo até o
momento da perícia apresentar novos documentos como nosocômios, que estão sendo
buscados nos hospitais e clinicas onde ele ficou internado em 2014 e 2015, que com certeza
darão melhor rumo ao presente feito. (...) 

VOTO

2. A ação foi proposta em março de 2020, quando o valor do salário mínimo equivalia a
R$1.045,00 por mês.

Logo, 60 salários mínimos, ao tempo da propositura da ação, equivaliam a R$62.700,00

O autor apontou valor da causa de R$ 65.387,74.

Como se apontou valor superior a 60 salários mínimos, os Juizados Especiais Federais são
absolutamente incompetentes para processar e julgar a ação (artigo 3º da Lei 10.259/01).

Em face recursal, é inviável intimar-se a parte para indicar valor compatível com a
competência dos juizados especiais.

3. Conclusão.
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Voto no sentido de CONHECER e DESPROVER o recurso e, com base em seu efeito
translativo: (1) reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Federais; (2) anular
a sentença e (3) determinar a redistribuição dos autos para uma das varas cíveis com
competência previdenciária desta capital. Sem honorários e custas.

 

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000848032v4 e do código CRC cfc081fb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5007240-91.2020.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO MICHALISZEN (AUTOR)
ADVOGADO: CLAUDIA IVONE KURTH (OAB ES015489)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER
e DESPROVER o recurso e, com base em seu efeito translativo: (1) reconhecer a
incompetência dos Juizados Especiais Federais; (2) anular a sentença e (3) determinar a
redistribuição dos autos para uma das varas cíveis com competência previdenciária desta
capital. Sem honorários e custas, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918104v2 e do código CRC b6f5eb9f. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:58 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000285-09.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SARA DE MELO RODRIGUES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO.

 

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade, visto que não se comprovou a qualidade
de segurado.

 Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

... A sentença de improcedência constatou que a Segurada possui, efetivamente,
incapacidade temporária, segundo avaliação médica pericial (EVENTO 33),
contudo, julgou a ação improcedente pela ausência de qualidade de segurado
na data de início da incapacidade. Merece reforma a sentença, vez que não há
ausência de qualidade de segurado. Explica-se: diferentemente do registro
efetuado pela Perita, o quadro clínico da Recorrente decorre de um acidente
vascular cerebral ocorrido em 2006, conforme atesta documentação médica em
anexo. Após o AVC ocorrido em 2006, a Segurada seguiu laborando
normalmente como faxineira e voltou a contribuir para a Previdência Social em
outubro de 2014. Como prova do que se afirma, veja-se CNIS colacionado
abaixo:  ...

O quadro clínico da Recorrente, entretanto, teve um declínio considerável no
ano de 2018, em decorrência das sequelas dos acidentes vasculares que sofreu.
As referidas sequelas progrediram em 2018 tornando-a incapacitada de exercer
suas atividades laborativas. Assim, não há que se falar em incapacidade
laborativa preexistente à filiação no RGPS, mas sim agravamento da doença,
situação que tem previsão legal no artigo 42, § 2º da Lei nº 8.213/91:   ...
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De acordo com a documentação médica juntada aos autos com os embargos de
declaração, que poderá ser avaliada por médico especialista, a Recorrente de
fato sofreu um AVC em 2006 (como consta na sentença) e, conforme
consignado no próprio laudo médico pericial (EVENTO 11 e EVENTO 33)
sofreu no ano de 2014 um AVE, vindo a desenvolver muito tempo depois, a
partir do ano de 2018 (quando já havia voltado a contribuir ao sistema por
conta da atividade de faxineira), segundo atesta a documentação médica
anexada ao longo do feito, crises epiléticas, esquecimentos, desmaios, declínio
cognitivo e síndrome epiléptica, gerando sinais sequelares a evento isquêmico
na face lateral do lobo parietal esquerdo. Os documentos anexados aos autos
(EVENTO 1, ATESTMED4; EVENTO 10, RCS2; EVENTO 21, ATESTMED2)
fazem prova do alegado. Segundo registros da própria Expert a Requerente
apresenta descontrole de crises convulsivas, tendo a última ocorrido há
aproximadamente 8 dias antes da data do exame médico pericial, além de
ansiedade excessiva e sintomas depressivos. Cumpre referir que a Recorrente
recebe atendimento médico pelo SUS e faz o acompanhamento conforme a
disponibilidade do sistema, por isso não consegue efetuar o tratamento médico
de forma regular como deveria ser (o que é de notório conhecimento), conforme
registra a Expert no laudo de EVENTO 11. Em que pese não faça o tratamento
adequado, com a realização de exames e consultas periódicas com neurologista
e psiquiatra por inviabilidade financeira, faz uso da medicação controlada
diariamente para prevenir e controlar as crises epiléticas. Apesar do laudo
médico complementar (EVENTO 33) ter indicado o afastamento das atividades
laborativas pelo período, não inferior, a 180 dias, salienta-se que as moléstias
que acometem a Recorrente, conforme atesta todo o conjunto probatório dos
autos, a incapacita de forma total e permanente, fazendo jus, inclusive, a
concessão da Aposentadoria por Invalidez ...

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 12/5/56
Trabalho/Atividade habitual faxineira
Escolaridade 1 grau incompleto,
Doença e/ou lesão ev. 11: transtorno dissociativo (de conversão), transtorno somatoforme e

depressão; 
 
ev.33: sequela em hemiface esquerda (desvio de comissura labial à
esquerda) após de acidente vascular encefálico (AVE) ocorrido no ano de
2014, e também, portadora de epilepsia, necessitando o uso de medicação
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anticonvulsivante diariamente para controle, e prevenção de crises. CID 10:
G40, F07.

 

2.    A sentença afirmou que "em consulta ao CNIS, não se verifica a existência de vínculos
laborativos ou de contribuições recolhidas." (ev.41).

A sentença não apontou onde foi colhida a fotocópia de extrato do CNIS nela contida.

Ocorre que, no recurso, a autora colacionou fotocópia de extrato do CNIS indicando uma
série de recolhimentos, com início em 10/2014 e término em 10/2017 (evento61-recino1,
pag.4).

O INSS não questionou esse documento visto que, não obstante intimado, não apresentou
contrarrazões ao recurso (ev.65).

A incapacidade é incontroversa.  A perita a reconheceu. 

A DER ocorreu em 2/4/18.

A perita conjecturou que a incapacidade poderia ter se iniciado 2014, em razão de acidente
vascular encefálico (ev.11):

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstia(s) que acomete(m) o(a)
periciado(a). R: Ano de 2014, após quadro de acidente vascular encefálico
(AVE);

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. R: Não é
possível afirmar com precisão; possivelmente após AVE ocorrido ano ano de
2014;

Depois, em laudo complementar, a perita consignou que o AVE não impede o desempenho da
função de faxineira, mas que havia incapacidade temporária sob o enfoque psiquiátrico. Eis a
resposta (ev.33):

R: A pessoa examinada apresentou-se no momento do exame médico pericial,
chorosa, (com choro fácil), desânimo, apresentando preocupações excessivas,
sono irregular, descontrole de crises convulsivas (a última crise tendo ocorrido
há aproximadamente 8 dias antes da data do exame médico pericial, em
13/07/2018), quadro de ansiedade excessiva, anedonia, e sintomas depressivos;
Apresentou-se ainda com sequela em hemiface esquerda (desvio de comissura
labial a esquerda) em consequência de acidente vascular encefálico (AVE)
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ocorrido no ano de 2014; Encontrava-se na ocasião, em tratamento irregular
com neurologista, e em uso irregular de medicação anticonvulsivante; o que é
fundamental para o controle adequado do quadro, e prevenção de novas crises
convulsivas; **Em relação à sequela de AVE ocorrido no ano de 2014
apresentada (desvio de comissura labial) não há impedimento do ponto de
vista médico para o trabalho habitual de faxineira; porém, em relação aos
sintomas depressivos apresentados no momento do exame médico pericial, e
devido ao tratamento neurológico irregular, e ainda apresentação de crises
convulsivas frequentes, existe incapacidade laborativa temporária, até melhor
controle de crises, e melhor controle do quadro; ***A pessoa examinada deve
retornar o mais breve possível ao médico assistente e iniciar tratamento
psiquiátrico de forma adequada, uma vez que apresenta sintomatologia
psiquiátrica considerável, e que interfere em suas atividades cotidianas e não se
encontra no momento em tratamento psiquiátrico; Encontra-se em
acompanhamento com neurologista porém de forma irregular. Necessita
alteração de esquema medicamentoso e tratamento adequado; Sugiro
afastamento laborativo por período mínimo de 180 dias, para tratamento
adequado/ alteração de esquema medicamentoso, e posterior nova avaliação;

O exame pericial ocorreu em 13/7/18, ou seja, apenas 3 meses após a DER. Contudo, essa
resposta - com base na qual se depreende a incapacidade - consta no laudo complementar,
que foi apresentado em 1/5/2019. 

Fixo a DIB na DER.

Considerando que a autora recolheu ao menos até 10/2017, havia qualidade de segurado.

A perita, no laudo complementar (1/5/19) apontou o prazo de 180 dias para recuperação.

Portanto, fixo a DCB em 1/11/2019 (180 dias após o referido laudo complementar.

Não há razão para conceder aposentadoria por invalidez, haja vista que a perita afirmou
explicitamente que a incapacidade é temporária.

3.      Conclusão.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, razão pela qual CONDENO o
INSS a pagar-lhe AUXÍLIO-DOENÇA com DIB em 2/4/18 e DCB em 1/11/2019
(NB 6225540273).

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
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Voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000870653v6 e do código CRC cd8d1acb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000285-09.2018.4.02.5003/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: SARA DE MELO RODRIGUES (AUTOR)
ADVOGADO: ANGELA VON MÜHLEN (OAB RS049157)
ADVOGADO: RENATO VON MUHLEN (OAB RJ226343)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
parte autora.

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000917996v2 e do código CRC 15ddf4cb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002030-81.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZINETE FACHETTI CAVASSANI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. 

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

Na sentença ora recorrida o Juízo de piso julgou improcedente o pedido para condenar a
autarquia previdenciária a restabelecer o benefício de auxílio-doença (NB: 622.829.613- 6;
DCB: 18/04/2019) e convertê-lo em aposentadoria por invalidez em favor da Recorrente,
fundamentando que não houve constatação de incapacidade laboral pela perícia médica
judicial. Ocorre que a sentença não merece prosperar pelos seguintes motivos. A Recorrente
sofreu fraturas no fêmur direito e no tornozelo esquerdo (CID10: S72.3), sendo submetida a
tratamento cirúrgico, apresentando atualmente linfadema crônico no membro inferior
esquerdo (CID10: I89.0), com marcha significativamente claudicante e limitação de função de
membro inferior direito, tendo comprovado sua incapacidade por meio de laudos médicos
emitidos por especialistas, conforme exposto na petição inicial (Evento 1 – LAUDO6). Vejam
os seguintes documentos médicos expedidos em 10/04/2019 e 31/07/2019 (próximos à data da
cessação do benefício – 18/04/2019):   (... )

Há de serem destacados os seguintes documentos expedidos recentemente e apresentados no
exame médico judicial, que atestam a continuidade do estado incapacitante da Recorrente:  (...
)

No laudo da perícia médica judicial realizada em 16/03/2020 (Evento 26), diversos equívocos
foram cometidos, uma vez que o perito afirmou que a Recorrente possui “Linfedema de
membro inferior esquerdo em grau leve. (CID 10 I89.9)”, concluindo de forma contraditória e
genérica pela inexistência de incapacidade laborativa, ignorando as informações contidas nos
documentos médicos apresentados. Ademais, sequer considerou as condições pessoais da
parte Recorrente, quais sejam: a idade de 58 (cinquenta e oito) anos, a baixa escolaridade (até
a 4ª série do ensino fundamental) e o fato de não possuir qualquer formação técnica
profissional (PEDILEF 50032658120124047104, TNU, DOU 16/08/2013). Assim, ao analisar
atentamente o laudo pericial judicial apresentado, verifica-se que este não avaliou de forma
profunda a situação de saúde da Recorrente, assim como o impacto dos sintomas que as
doenças acarretam a sua vida, sendo superficial, contraditório (aos laudos elaborados por
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especialistas acima expostos) e omisso (aos quesitos apresentados pela Recorrente). A
discrepância da conclusão pericial com o quadro de saúde da Recorrente foi informada na
ocasião da manifestação quanto ao laudo judicial (Evento 33), tendo sido pontuados todos os
equívocos cometidos pelo médico perito, porém nada foi considerado na sentença. Inclusive, a
decisão não considerou o declarado pela Recorrente de que sente dor ombro direito, dor na
articulação coxo-femural direita e inchaço na perna esquerda, o que é no mínimo
contraditório à outras decisões do Juízo da Vara Federal de Colatina/ES que corriqueiramente
consideram declarações contidas até em laudo administrativo (documento unilateral
elaborado pela autarquia Recorrida) como prova absoluta para negar benefícios, o que não
ocorre para beneficiar segurados, como no presente caso. Há de ser destacado também que no
exame médico realizado pelo INSS em 18/04/2019, em razão do pedido de prorrogação do
benefício (Evento 1 – LAUDO9), foi constatado que a Requerente apresenta “sinais objetivos
de desuso e comprometimento muscular de coxa direita com restrição de estabilidade de
marcha”. Ademais, a perícia deveria ter sido realizada por perito especialista na área das
patologias que acometem a parte Recorrente, qual seja, ortopedista, conforme requerido na
petição inicial, entretanto, foi nomeado médico ginecologista/obstetra/especialista em
medicina do trabalho, que não tem conhecimento aprofundado sobre as doenças, vejam: .... 

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 26/1/62
Trabalho/Atividade habitual ev.1: desempregada 

ev.1-laudo9: balconista de loja de CD 
ev.26: Balconista de loja de venda de discos e CD musicais.

Escolaridade 4ª série do Ensino Fundamental
Doença e/ou lesão Linfedema de membro inferior esquerdo em grau leve. (CID 10 I89.9).

2.  A parte autora recebeu auxílio-doença no período de 29/3/18 a 18/4/19. 

Pretende obter o restabelecimento do referido benefício previdenciário.

O perito do Juízo relatou que a autora, em 23/03/2018 fratura fêmur direito e tornozelo
esquerdo ao cair da própria altura.

Nota-se que a concessão do referido benefício teve por causa a referida fratura, o que é
confirmado pelo laudo de perícia administrativa do dia 28/6/18 (ev.1-laudo9). 

Com a inicial foi juntado um laudo particular posterior à DCB que afirma ainda persistir o
estado de incapacidade laboral, emitido em 31/7/19 (ev.1-laudo6, pág.2). O médico afirmou
que haveria retardo na consolidação da fratura do fêmur; afirma que a marcha estaria
"significamente claudicante e limitação de funão de membro inferior direito."
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Há outro laudo, transcrito no recurso e emitido em 10/3/20, o qual afirma que a autora estaria
com linfedema crônico no membro inferior esquerdo, "com piora do edema pelo ortostatismo
prolongado" (ev.40, pag.4).

O perito do Juízo detectou que a autora portava linfedema de membro inferior esquerdo em
grau leve. (CID 10 I89.9), o qual não a incapacitaria para a sua função habitual. O laudo
pericial está acuradamente fundamentado. O perito declinou o histórico da doença/lesão, os
exames médicos que analisou e o exame físico realizado, com base no qual atingiu a sua
conclusão. O perito, inclusive, registrou que o exame físico que apurou não correspondia às
informações de incapacidade descritas nos atestados que lhe foram apresentados. Com efeito,
eis a resposta que deu ao quesito n.17:

Resposta: em destaque o exame físico da periciada, que não corresponde às
informações de incapacidade descritas nos atestados apensados aos autos e
neste laudo pericial - Marcha livre, claudicante. Cicatriz cirúrgica antiga no
ombro direito, consolidada, sem limitação funcional. Movimentos ativos e
passivos dos membros superiores de amplitudes normais. Tônus e força
muscular dos membros superiores normais. Cicatriza cirúrgica antiga na
lateral da coxa direita, consolidada; leve inchaço no tornozelo esquerdo; sem
inchaço na região logo abaixo do joelho esquerdo. Movimentos de flexão,
extensão, lateralização direita e esquerda da coluna vertebral de amplitudes
normais.

Tenho que supor que o perito é imparcial, ao passo que o médico assistente não o é. Dentro do
contexto exposto, havendo disparidade entre a conclusão do médico perito e do médico
assistente a respeito da existência da incapacidade, deve o Juízo optar pela conclusão do
médico perito.

3.            Médico especialista.

O recurso afirma que deveria ter sido designado médico especialista em ortopedia. 

O perito declara-se especialista em medicina do trabalho.

Preferencialmente, o médico nomeado deve ser habilitado na especialidade médica pertinente
à doença da qual se queixa o segurado. Trata-se, porém, de mera preferência. Salvo casos
excepcionais, o médico inscrito no órgão de classe competente tem habilitação técnica legal
para opinar no processo judicial sobre questões de natureza clínica afetas a qualquer
especialidade, ainda que não tenha competência para conduzir o tratamento do paciente. Por
esse motivo, como regra geral esta 1ª TR-ES considera válido o laudo emitido por médico que
não possui especialização na patologia apresentada pelo periciando. Tal posicionamento
encontra amparo na jurisprudência da TNU. Com efeito, ao julgar o PEDILEF
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200972500071996, a TNU definiu que “a realização de perícia por médico especialista só é
necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de
doença rara,...” (TNU, PEDILEF 200972500071996. DOU de 01/06/2012). Esse
entendimento foi reiterado pela TNU em 2015, quando do julgamento do PEDILEF
201151670044278 (DOU de 09/10/2015).

O autor sofrera fraturas nos membros inferiores e porta um linfedema em membro inferior
esquerdo.

Não se trata de doença rara.

Logo, não é necessário designar perito que possua especialização na área da ortopedia. Sob tal
enfoque, não há nulidade.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora,
estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000856600v7 e do código CRC 106a6f40. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002030-81.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: LUZINETE FACHETTI CAVASSANI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918567v2 e do código CRC 9780b664. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000505-30.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

 

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

 

O Recorrente apresenta neoplasia de próstata de alto risco e gonoartrose, tendo comprovado
sua incapacidade por meio de laudos médicos emitidos por especialistas, conforme exposto na
petição inicial (EVENTO 1 – LAUDO8 e LAUDO9). No laudo médico judicial, ao EVENTO
12, o perito confirma o diagnóstico de Gonartrose à Direita (M17.9), e informa que o
Recorrente “Foi acometido por Neoplasia Maligna de Próstata (C61) até 2017, sendo
curado”. No exame físico descreve: “Sem alterações do padrão de marcha. Não há aumento
de volume ou sinais flogísticos em joelho direito. Não apresenta crepitações articulares.
Mobilidade preservada, exceto joelho direito (dor à flexão passiva a partir de 120 graus).
Força muscular preservada”. Contudo, conclui pela existência de capacidade laboral para
atividade do Recorrente (lavrador). Conforme quesito 01, o Recorrente informou na ocasião
da perícia quadro de dor no joelho direito. Em resposta ao quesito 02, o perito confirma o
quadro de gonartrose à direita, e descreve ao exame físico “...Mobilidade preservada, exceto
joelho direito (dor à flexão passiva a partir de 120 graus)(...)” Ora, Excelências, o Recorrente
continua em tratamento e incapacitado para o trabalho, juntando laudos médicos emitidos por
ortopedista, confirmando a incapacidade para o trabalho. Vejamos laudo de 04/12/2019:  (...)

Ademais, quanto ao quadro de Neoplasia Maligna de Próstata, equivoca-se o ilustre perito
quando se limita a informar “sendo curado”, quando na verdade o Recorrente
mantém tratamento e encontra-se “sintomático” conforme laudo emitido por especialista em
oncologia em 30/09/2019. Vejamos: ...

Dessa forma, há contradição na conclusão feita pelo ilustre perito ao dizer que o Recorrente
está CURADO, tendo em vista que seu tratamento sequer foi finalizado! Ainda, como justificar
o fato de um especialista em ortopedia declarar a incapacidade para o trabalho e o perito que
possui especialidade diversa, apesar de informar as limitações em razão do quadro de
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gonartrose do joelho direito, informar que não foi constatada incapacidade para o trabalho de
lavrador? O Recorrente é lavrador, e conta com 56 anos de idade, sendo notório que as
atividades por ele exercidas exigem extremo esforço físico, quando o seu quadro de saúde
tanto pela gonartrose do joelho direito quanto pelo tratamento da Neoplasia, é necessário
REPOUSO. ...

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 15/11/1962
Trabalho/Atividade habitual lavrador
Escolaridade ?
Doença e/ou lesão "Gonartrose à Direita (M17.9). Foi acometido por Neoplasia Maligna de

Próstata (C61) até 2017, sendo curado." - ev.12

2.   Houve requerimento formulado em 5/5/17. Em 2017 o autor foi acometido por neoplasia
maligna, tal qual informa o laudo pericial.  

Não obstante, o INSS indeferiu tal requerimento por perda da qulaidade de segurado (ev.19-
out2). 

3.  A inicial se refere a novo requerimento, formulado em 4/12/19, indeferido por não
constatação de incapacidade (ev.1-out20).

A inicial afirma que "... o Requerente apresenta quadro de neoplasia de próstata de alto risco
e gonoartrose, de modo que se encontra sem condições de exercer atividades laborativas."

Contudo, quando o autor submeteu-se à perícia administrativa, em 20/1/20, ele nem se
queixou nem apresentou documentos médicos relativos à alegada neoplasia maligna, mas
apenas à lesão em joelho. Nessa linha, eis o que registrou o perito do INSS naquela data:

 

HISTÓRICO: DECLARA-SE AGRICULTOR MEIEIRO. INFORMA QUADRO DE DOR NO
JOELHO DIREITO HÁ CERCA DE 01 ANO, EM TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
DESDE ENTÃO, SEGUNDO INFORMOU. LAUDO DE CRMES 3158 ORTOPEDISTA DE
04.12.2019: ESTÁ EM TRATAMENTO DE GONARTROSE À DIREITA , E NÃO ESTA EM
CONSIÇÕES DE TRABALHAR. NÃO TROUXE RECEITA DE MEDICAMENTOS. NÃO
TROUXE EXAMES DE IMAGEM COM RESPECTIVOS LAUDOS. NÃO TROUXE
COMPROVANTE DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO. NEGA INTERNAÇÕES
HOSPITALARES OU ATENDIMENTOS EM SERVIÇOS DE URGENCIA RECENTES.
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O que é induvidoso a respeito dessa neoplasia maligna é que gerou incapacidade em 2017,
que foi reconhecida pelo INSS (ev.19-out3), mas o benefício foi indeferido por falta de
qualidade de segurado (ev.19-out2); e que havia, em 30/9/19, tratamento oncológico em
andamento (ev.1-laudo9). Mas tal acompanhamento médico é absolutamente normal, visto
que a alta médica a um paciente que portou neoplasia maligna dá-se geralmente após vários
anos do tratamento inicial, quando não há recidiva.

Nessa linha e considerando que não há laudo médico que afirme haver incapacidade em
decorrência do acompanhamento médico que está sendo dado à neoplasia maligna
(acompanhamento médico, repita-se, que deve ocorrer em qualquer caso; registrando-se que o
autor não mais está sendo submetido a quimioterapia ou radioterapia, mas apenas a tratamento
hormonal) , não há como acolher a alegação de que haveria incapacidade em razão do fato
desse tratamento.

4.     Há um laudo médico relativo à gonartrose em joelho. Afirma-se que "está em tratamento
de gonartrose à direita e não está em condições de trabalho." (evento1-laudo10).

Não há indicação do exame físico realizado, mas apenas da patologia e a conclusão do médico
assistente.

O perito do Juízo declinou adequadamente o histórico e o exame físico que realizou,
descrevendo-o nos seguintes termos:

História clínica: Periciando(a) declara que exerce a atividade de lavrador(a),
que reside na zona rural, que sofre de doença osteoarticular desde 2014, e que
faz uso atual de medicamento(s) para esta(s) patologia(s). Informa ter sofrido
Neoplasia Maligna de Próstata em 2017, sendo tratado no mesmo ano por
radioterapia e mantem acompanhamento médico regular conforme protocolo
clínico de seguimento. Não há indicação cirúrgica para a patologia
osteoarticular (joelho direito). Relata continuar trabalhando até o momento. 

Exame físico:  Sem alterações do padrão de marcha. Não há aumento de
volume ou sinais flogísticos em joelho direito. Não apresenta crepitações
articulares. Mobilidade preservada, exceto joelho direito (dor à flexão passiva
a partir de 120 graus). Força muscular preservada.

A existência de dor à flexão passiva não configurou, para o perito, limitação funcional, visto
que a restrição ocorreu apenas em movimento a partir de 120 graus; para além disso, o perito
não detectou crepitações ou edemas no joelho e afirmou que a força muscular está preservada.

O laudo apresenta fundamentação adequada.
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Ante o quadro exposto, foi correta a diretriz encampada pelo Juízo a quo, ao encampar a
conclusão do laudo pericial.

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora,
estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000870650v6 e do código CRC ebef7706. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000505-30.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918593v2 e do código CRC abe34d3d. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000012-53.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANANIAS MENDES DA SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em seu recurso, a parte autora aduziu o que segue:

III.2 DAS DEMAIS SEQUELAS ALIADAS À CEGUEIRA MONOCULAR CARACTERIZANDO
A INCAPACIDADE PERMANENTE DO RECORRENTE Na apuração das demais sequelas
constantes dos autos, merece destaque que o louvado perito não considerou os diversos laudos
e opiniões dos especialistas constantes dos autos e que foram acostados na peça exordial,
preferindo ao contrário elaborar seu laudo técnico em impressões subjetivas tais como a
presença de calosidades nas palmas das mãos, sujeiras em leitos ungueais (sujeiras sob as
unhas) e bronzeamento homogêneo da pele do tronco e dos membros, ignorando assim todo o
arcabouço probatório (TÉCNICO) existente nos autos para negar a existência da
incapacidade do Recorrente, baseando-se simplesmente em indícios investigativos que
extrapolam os limites da sua atuação como Médico Perito. Ratificamos que os diversos
Exames Clínicos, constantes destes autos, bem como os respectivos comprovantes de
Cirurgias, restaram por evidenciar as seguintes sequelas que incapacitam permanentemente o
Recorrente para o trabalho rural, como elencamos

1.) FRATURA DOS OSSOS MALARES E DA MANDÍBULA (CID-024) e do punho esquerdo,
atestadas pelo médico ortopedista Dr. Jorge Galvão B. Soares Júnior – (docs.05/06); 2.) Perda
da visão do Olho Esquerdo por descolamento da retina e Fratura da Orbita do Olho Esquerdo,
associada à Estrabismo decorrentes do citado acidente de motocicleta, atestadas pelo médico
oftalmologista Dr. Zidorleno Binda - (doc.07); 3.) Relatório do Hospital Estadual Silvio
Avidos, de Colatina, ES, onde o mesmo, foi diagnosticado com FRATURA DA DIAFASE DA
TÍBIA (CIDS822), sendo lá internado e submetido à novos exames e cirurgias 4.) Laudo
MÉDICO/ EXAME RADIOGRÁFICO DE REVELAndo OSTEOSINTERAL NO RÁDIO
PROXIMAL, COM INFRADESNIVELAMENTO DO PLATÔ TIBIAL LATERAL E NA FÍBULA
DISTAL E FRATURA bem como CONSOLIDADA NA DIAFISE DA FÍBULA 

Repisa-se que em razão das lesões acima descritas o Requerente restou diagnosticado como
INCAPACITADO para exercer suas FUNÇÕES LABORAIS, conforme se comprova pelos
reiterados Laudos Médicos acostados aos autos. Não se pode concluir pela inexistência das
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sequelas alegadas pelo Recorrente, simplesmente porque durante o exame pericial o mesmo
não houvesse, supostamente reclamado das mesmas, não se admitindo que se possa considerar
o estado clinico quanto a visão do recorrente como sendo uma situação normal, simplesmente
porque o Sr. Perito não houvesse consignado nenhuma reclamação do Recorrente neste
sentido, como argumentado no decisum objurgado. Nada obstante o Sr. Perito tenha
consignado no laudo pericial que o Recorrente reclamou de dores no punho direito, na perna
direita, e cefaleia, diga-se, tudo arrimado em laudos e exames de especialistas, tais sequelas
restam totalmente ignoradas pelo Sr. Perito que preferiu analisar calosidades nas palmas das
mãos, sujidades nas unhas e um suposto bronzeamento da pele para concluir que o Recorrente
não se apresenta incapacidade para o trabalho rural. Ademais Excelências, não é pelo fato do
louvado perito não haver consignado em seu laudo qualquer reclamação do Recorrente
quanto à visão deficiente, que a mesma não houvesse sido feita, tendo como de mais valia uma
observação técnica e objetiva do louvado perito, do que uma simples reclamação do
Recorrente, lembrando Excelências que dentro dos quesitos formulados pelo Juízo de piso,
insere-se um quesito sobre a possibilidade de dissimulação, o qual transcrevemos, litteris:... 

Do acima transcrito há de se atentar para a existência de, quando nada, uma CONTRADIÇÃO
posto que se o Recorrente reclamou de dores inexistentes o Sr. Perito deveria haver
consignado na resposta ao Quesito-18 acima transcrito, haver ocorrido dissimulação deste;
contudo, se não consignou tal conclusão, deveria haver considerado ou ao menos se
aprofundado na pesquisa quanto as dores alegadas pelo Recorrente, do que se descuidou,
razão da impugnação oferecida ao laudo pericial e do pedido de nova perícia que foi negado
pelo MM. Juiz a quo.

III.3 DA REDUZIDA CAPACIDADE INTELECTUAL DO RECORRENTE – SEMILETRADO
SEM OUTRAS OPORTUNIDADES LABORAIS Na hipótese, as condições pessoais do
Recorrente decorrentes das sequelas às que foi acometida, aliadas a outros aspectos (grau de
escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade
laboral que exerce (rural/servente), permitem seguramente concluir pela sua incapacidade
total e permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma pessoa nessas
condições possa se reabilitar para o trabalho. Concordamos quanto a afirmação do Nobre
Juiz a quo de que a prova pericial, forjada sob o manto do contraditório, contribui
decisivamente para a formação do convencimento do julgador; todavia temos que tal
contraditório está à ser sonegado ao Recorrente eis que a negativa de uma nova perícia impõe
ao mesmo o destino de se tornar um PÁRIA na sociedade, vivendo à mendigar o sustento de
parentes e amigos, sem o apoio de uma previdência que deveria apoia-lo na sua enfermidade.
...

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 8/2/1981
Trabalho/Atividade habitual lavrador
Escolaridade  
Doença e/ou lesão Cegueira em Olho Esquerdo (H54.4).
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2.  O recorrente questionou o fato de o laudo pericial não ter referido todas as patologias. No
recurso, indicou 4 que constam nos laudos que apresentou, quais sejam:

1.) FRATURA DOS OSSOS MALARES E DA MANDÍBULA (CID-024) e do punho esquerdo,
atestadas pelo médico ortopedista Dr. Jorge Galvão B. Soares Júnior – (docs.05/06); 2.) Perda
da visão do Olho Esquerdo por descolamento da retina e Fratura da Orbita do Olho Esquerdo,
associada à Estrabismo decorrentes do citado acidente de motocicleta, atestadas pelo médico
oftalmologista Dr. Zidorleno Binda - (doc.07); 3.) Relatório do Hospital Estadual Silvio
Avidos, de Colatina, ES, onde o mesmo, foi diagnosticado com FRATURA DA DIAFASE DA
TÍBIA (CIDS822), sendo lá internado e submetido à novos exames e cirurgias 4.) Laudo
MÉDICO/ EXAME RADIOGRÁFICO DE REVELAndo OSTEOSINTERAL NO RÁDIO
PROXIMAL, COM INFRADESNIVELAMENTO DO PLATÔ TIBIAL LATERAL E NA FÍBULA
DISTAL E FRATURA bem como CONSOLIDADA NA DIAFISE DA FÍBULA 

Conquanto o perito, indagado da patologia que o autor porta, tenha referido apenas cegueira
em olho esquerdo, quando apontou o exame físico ele indicou concretamente o fato de o autor
portar placas metálicas na perna e tornozelo direito. Eis o relato do perito a esse respeito:

História clínica.

Periciando(a) declara que exerceu a atividade de lavrador(a), que reside na
zona rural, que sofre de sequelas de acidente de transito em março de 2016 com
traumatismo craniano (cegueira em olho esquerdo por descolamento de retina)
e múltiplas fraturas (sem consolidação viciosa), e que faz uso atual de
medicamento(s) para esta(s) patologia(s). Permaneceu em beneficio até 2018.

Exame físico.

Sem alterações do padrão de marcha. Presença de estrabismo convergente.
Presença de cicatrizes cirúrgicas e tumefações no punho direito, face lateral da
perna direita e tornozelo direito (placas metálicas). Mobilidade preservada.
Força muscular preservada. Presença de calosidades palmares, sujeiras em
leitos ungueais e bronzeamento homogêneo da pele do tronco e dos membros.
Cegueira em olho esquerdo.

Um acidente que motivou a colocação de tais placas metálicas. Tais fatos foram relatados pelo
perito, como acima se afere.  Não obstante a existência de tais fraturas, o perito apontou que
não havia alterações de marcha e a força muscular estava preservada; ainda indicou que havia
evidência de atividade laboral (calosidades palmares e sujeiras em leitos ungueais).

Ou seja: o perito não anteviu a possibilidade de que tal evento fosse gerador de incapacidade
para a função habitual.

Dentro de tal contexto, o exame físico apresenta-se adequadamente apontado.
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Ante a eventual divergência entre a conclusão do perito do Juízo e a dos médicos assistentes,
estando o laudo devidamente fundamentado, deve-se adotar a do perito, cuja imparcialidade
se supõe.

A eventual reduzida capacidade intelectual do autor - fato alegado no recurso - não é dado a
justificar a concessão de benefício por incapacidade.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora,
estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000870658v4 e do código CRC cd3519b4. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000012-53.2020.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ANANIAS MENDES DA SILVA (AUTOR)
ADVOGADO: LELIO DO CARMO HATUM (OAB ES007993)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da parte autora, , vencido o Juiz Federal LEONARDO
MARQUES LESSA, que dava parcial provimento ao recurso para determinar o
restabelecimento do benefício até a data do laudo pericial.

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918327v2 e do código CRC 98e232aa. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 0005209-92.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROQUE ZANETTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização de Interpretação de Lei Federal
– PU (Resolução CJF n. 586/2019, arts. 13 e 14) interposto por ROQUE ZANETTI em face
do Acórdão que deixou de reconhecer períodos de alegada atividade rural além dos
já reconhecidos na sentença.

No evento 73 o Juiz Gestor determinou a remessa dos autos a esta TR para
reatratação do julgado, adequando-o aos termos da Súmula 6 da TNU.

É o relatório.

VOTO

O acórdão recorrido tratou do tempo de labor rural nos seguintes termos:

II.1. Do tempo de labor rural

Alega o recorrente (autor) que a sentença diverge do entendimento do STJ previsto na Súmula
nº 577, eis que há início de prova material suficiente e devidamente corroborado por prova
testemunhal.

Observa-se que o autor requereu em sua petição inicial o reconhecimento do exercício
do labor rural nos seguintes períodos: 1957 a 10/1963; 02/1965 a 12/1970; 02/1973 a
05/1973; 08/1974 a 08/1976; 12/1976; 02/1977 a 03/1977; 06/1977 a 08/1978 e 08/1980 a
11/1980.

Nota-se que o INSS reconheceu no processo administrativo de revisão tempo de serviço rural
nos períodos de  01/01/1971 a 30/01/1973 de 01/06/1973 a 30/04/1974 (Evento 1 - OUT23 -
fls. 26/27 e 31/35).

A sentença reconheceu apenas os períodos de 01/02/1965 a 31/12/1970 e de 01/08/1974 a
31/08/1976.
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Como início de prova material constam nos autos, dentre outros: (i) certidão comprovando que
o pai do autor adquiriu propriedade rural no ano de 1969 (fl. 32); (ii) certificado de dispensa
do serviço militar obrigatório, expedido em 1974 (fl. 55); (iii) certidão de casamento, ocorrido
em 1973, onde consta a profissão de lavrador (fl. 57).

No caso, há vínculos empregatícios registrados na CTPS do autor entre 1963 e 1965 (Evento 1
- OUT19 - fls. 4), o que impossibilita o reconhecimento do suposto labor rural em período
anterior (23/07/1957 a 31/10/1963), pois não há início de prova material contemporâneo a
esse período. A prova de aquisição da propriedade rural pelo pai do autor em 1969 não se
presta como início de prova material para tal período. 

Pela mesma razão, não é possível reconhecer o labor rural supostamente exercido nos
períodos de 02/1977 a 03/1977; 06/1977 a 08/1978 e 08/1980 a 11/1980, eis que se tratam de
intervalos entre atividades urbanas e para os quais não há início de prova material. 

Neste contexto, o autor faz jus à averbação de labor rural, tão somente, quanto aos períodos
reconhecidos na sentença, porquanto para tais períodos há início de prova material
devidamente confirmado pela prova testemunhal produzida em juízo. As razões recursais do
INSS são genéricas e não tem o condão de infirmar as razões da sentença.

A decisão do Juiz Gestor considerou que nada foi falado sobre a certidão de casamento. A
certidão, contudo, foi mencionada no voto dentro os documentos apresentados como início de
prova material - (iii) certidão de casamento, ocorrido em 1973, onde consta a profissão de
lavrador (fl. 57).

O referido documento não foi considerado início de prova material para os
períodos de 02/1977 a 03/1977; de 06/1977 a 08/1978; e de 08/1980 a 11/1980, eis que se
trata de intervalos entre atividades urbanas. Nesse caso, o documento datado de 1973 não
constitui início de prova material contemporânea.

Assim é que o acórdão não está em dissonância com a Súmula 6 da TNU, que nada aduz
sobre necessidade de prova contemporânea nos períodos descontinuados de atividade rural.

Pelo exposto, voto no sentido de MANTER O ACÓRDÃO (EVENTO 56).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000826070v2 e do código CRC ae339d86. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 0005209-92.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ROQUE ZANETTI (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, MANTER O
ACÓRDÃO (EVENTO 56), não procedendo, portanto, à adequação, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918606v2 e do código CRC eba51683. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:55 
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RECURSO CÍVEL Nº 0008226-39.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: AUREO SANTOS DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo autor em face da decisão do Juiz
Gestor que negou seguimento ao Pedido Nacional de Uniformização (PU) por ela interposto
em face do acórdão que deu parcial provimento aos recursos inominados de ambas as partes,
não reconhecendo a especialidade da atividade exercida pelo autor em alguns períodos.

Alega o agravante que o Juiz gestor não explica de forma fundamentada o
motivo pelo qual o autor não faz jus a adequação, pois, conforme foi decidido pela TNU, a
atividade do autor não precisa estar listada nos decretos de regência para ser considerada
especial, sendo visível assim que a decisão da 1º Turma Recursal foi proferida em
contrariedade com tese adotada pela Turma Nacional de Uniformização. Afirma
que conforme se verifica das atividades desempenhadas pelo recorrente, é possível verificar
através do PPP, que há comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos
ou parasitas infectocontagiosos, estando claro que o acórdão recorrido está em dissonância
com o entendimento firmado pela TNU e até mesmo de Turmas Recursais de diferentes
regiões. Pede a readequação do acórdão recorrido nos termos do julgamento proferido pela
TNU nas teses 205 e 211, reconhecendo assim a especialidade dos períodos de 29/04/1995 e
29/08/2010 e 30/08/2010 a 31/01/2013, em virtude da efetiva exposição da recorrente aos
agentes biológicos.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada está assim fundamentada:

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada pelo recurso manejado pela
parte recorrente esteve afetada ao Tema de n. 205 dos recursos representativos de controvérsia
no âmbito da TNU – PU no processo n. 0500012-70.2015.4.05.8013/AL (afetado em
25/02/2019) –, por meio do qual se enfrentou a seguinte questão: “Saber se é possível o
enquadramento de atividade como especial por exposição a agentes biológicos, quando os
serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do Decreto 3.048/99
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No julgamento do aludido representativo, a TNU assentou a seguinte tese: 

“a) para reconhecimento da natureza especial de tempo laborado em exposição a
agentes biológicos não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas
nos Decretos de regência, sendo referido rol meramente exemplificativo; b) entretanto, é
necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a microorganismos ou
parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida denotativa de que o
risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral,
devendo, ainda, ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um
caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço,
independentemente de tempo mínimo de exposição durante a jornada (Tema 211/TNU).”

Posto isso, tendo em vista que o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
dominante do Órgão de Uniformização, manifestado em julgamento de recurso representativo
de controvérsia, com arrimo no  art. 15, III, do Regimento Interno da TNU (art. 1.030, I, do
CPC), NEGO SEGUIMENTO ao PU interposto.

A despeito do caráter exemplificativo das atividades arroladas nos decretos de
regência, é necessária a comprovação em concreto do risco de exposição a
microorganismos ou parasitas infectocontagiosos, ou ainda suas toxinas, em medida
denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao
risco em geral, o que não ocorre no presente caso.

O voto condutor do acórdão embargado analisou a profissiografia do autor,
tendo transcrito a descrição de suas atividades nos períodos controversos, que são as
seguintes:

Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas
públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos
coletados nos serviços de limpeza conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas,
varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e
encaminhado para o aterro sanitário.

Como se vê, a decisão agravada fundamenta-se acertadamente no fato de que o
acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pela TNU no Tema 205, pelo que
deve ser mantida.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000825361v5 e do código CRC 5c3e28fa. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:55 
 

 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 10/12/2020
Pauta: 21



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprimi… 64/92

0008226-39.2018.4.02.5054 500000918609 .V3 JES10670© JES10670

RECURSO CÍVEL Nº 0008226-39.2018.4.02.5054/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: AUREO SANTOS DE JESUS (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918609v3 e do código CRC 7905f5ff. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:56 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002031-66.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ESTHER LANGAMER FONTES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL.
IDOSO. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

 

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ESTHER LANGAMER
FONTES em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993. Alega que (i)  o valor da
renda mensal do núcleo familiar da autora era de aproximadamente R$1260,00, diferente do
que foi considerado na sentença; (ii) desde 04/04/2020 o esposo da autora encontra-se
desempregado, portanto, não possuem renda.

2. Eis o teor da sentença:

Conforme se verifica no laudo assistencial, evento. 25, o núcleo familiar e formado pela
autora seu esposo, sendo que a renda mensal de sua família é obtida através do recebimento
do salário por seu esposo, no valor de R$ 1. 398,75 (mil, trezentos e noventa e oito reais e
tenta e cinco centavos) líquido, conforme (doc. 27) evento. 25.

No que tange às despesas mensais, conforme previsto na pericia social, estas são as seguintes:
R$ 90,83 com energia; R$ 173,30 água; R$ 68,00 gás de cozinha; R$ 483,67 alimentação;
56,10 telefone; R$ 215,44 medicamentos de uso contínuo e R$ 80,00 transporte e translado.

Desta forma, tendo em vista os gastos familiares de aproximadamente 1.167,34 (mil cento e
sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), e a renda mensal auferida pela família
atualmente, nota-se que as despesas familiares da autora são integralmente cobertas, o que me
leva a concluir que não há situação de miserabilidade no presente caso.

É permitido ao julgador, dada às peculiaridades de cada situação, fazer uso de outros fatores
que tenham o condão de comprovar a hipossuficiência da parte autora e de sua família.
Entretanto, não pode o magistrado ignorar a realidade do caso concreto quando as
circunstâncias em apreço não demonstram situação de miserabilidade.
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Destarte, não vislumbro situação de miserabilidade exigida em lei para a concessão do
benefício. Analisando a certidão de verificação das condições sociais, constante nos autos,
pode-se perceber a condição de vida humilde da família da parte autora. Entretanto, em que
pese à simplicidade, verifico existir boas condições para uma vida digna e saudável.

O benefício assistencial almejado nesta demanda visa amparar somente os indivíduos
desprovidos do mínimo essencial para a própria sobrevivência. Tais pessoas, devido a sua
condição de patente miséria, precisam do auxílio estatal, pois a carência financeira representa
um risco à própria saúde e bem-estar; a ausência de recursos destes indivíduos, bem como de
seu núcleo familiar, os impede de viver dignamente.

O que não é o caso da parte autora. A condição simples de sua família está provada nos autos,
porém, este estado não o impede de viver com dignidade, haja vista que sua neta aufere
rendimento que em conjunto com a aposentadoria recebida pelo marido da parte autora, é
suficiente para suprir eventuais necessidades materiais que a família possua.

Portanto, como os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a ausência de um
deles já impede a procedência da pretensão autoral, razão pela qual a autora não faz jus ao
benefício pleiteado.

 

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com fulcro no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido de concessão do amparo social ao idoso. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado desta sentença e observadas as cautelas legais, arquivem-se os
autos.

P.R.I.

 

VOTO

3.   A lei instituiu um benefício assistencial com o escopo de arrostar situações de
miserabilidade. Há que se lembrar que os parágrafos do artigo 20 têm de ser interpretados de
acordo com o caput, segundo o qual o benefício assistencial em tela há de ser pago ao
deficiente ou ao idoso “... que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família.” Esse dispositivo, em linhas gerais, reproduz a dicção
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do inciso V do artigo 203 da Constituição da República. Está aí determinado que a atuação do
Estado em socorrer a pessoa necessitada de meios para subsistir há de ser uma atuação
subsidiária, ou seja, norteada pelo princípio da subsidiariedade.

Interpretando o disposto no art. 203, V, da Constituição e no caput do art. 20 da Lei 8.742/93,
depreende-se que sendo a pessoa maior de idade e apta para o trabalho, cabe a ela mesma
prover a sua subsistência, como consectário lógico do princípio da auto-responsabilidade e da
dignidade da pessoa humana: quem pode trabalhar e não o faz, paga um elevado preço, que é
a perda de sua própria dignidade.

Com efeito, é necessário que o ordenamento jurídico incentive a cada cidadão assumir a
responsabilidade pela própria existência e assim tornar-se, efetivamente, um protagonista no
desenvolvimento da comunidade. Assim deve ser porque “... como as pessoas se
engrandecem muito mais pelo que realizam por si próprios do que por aquilo que recebem
passivamente, deve-se dotá-las do máximo possível de autonomia e responsabilidade para
que, por si mesmas, cumpram suas atribuições e contribuam para o desenvolvimento da
comunidade.” (MONTEBELLO, Marianna Souza Soares. O princípio da subsidiariedade e a
redefinição do papel do Estado no Brasil. Dissertação de Mestrado apresentada no Depto. de
Direito da PUC-RS, em 27/04/2001; p. 51).

Por outro lado, se uma determinada pessoa não tem condições de subsistir, por incapacidade
laborativa decorrente de deficiência física ou outro impedimento como idade avançada, caso a
mesma não possua proteção propiciada pela legislação previdenciária, caberá à sua família
prover à sua subsistência. Trata-se de obrigação primária de seus familiares mais próximos
prover à subsistência dessa pessoa; essa obrigação moral foi há muito positivada no
ordenamento jurídico, e atualmente consta nos artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil.
Somente se os familiares próximos não puderem prover à subsistência dessa pessoa é que
deve entrar em atuação o Estado, em atividade subsidiária.

Em conclusão, o inciso V do artigo 203 da Constituição e o caput do artigo 20 da Lei nº
8.742/93 são normas-matrizes do princípio da subsidiariedade no âmbito do Direito da
Assistência Social.

Ao revés de tudo quanto se expôs, se a atuação do Estado não for subsidiária, mas principal,
muitas pessoas e muitas famílias deixarão de ser auto-responsáveis; e isso ocorrerá em
detrimento da dignidade da pessoa humana. Nessa ordem, conclui-se que uma atuação
primária do Estado no campo assistencial irá, necessariamente, de encontro aos fundamentos
da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e livre iniciativa (art. 1º da
Constituição).
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4.    No caso concreto, aplicam-se literalmente os §§ 1º e 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 e faz
com que: (i) o benefício assistencial seja deferido a quem dele não necessita, porque não vive
em situação de miserabilidade; (ii) o Estado seja colocado em situação principal ou primária
no que refere à assistência social, o que vulnera o princípio da subsidiariedade; (iii) suprime
as obrigações de solidariedade e assistência que o Código Civil (artigos 1694 e seguintes)
impõe às pessoas que residem com a parte autora.

Com efeito,  nota-se pelo laudo de verificação social (evento 25) que o núcleo familiar da
autora é composto por ela e seu esposo que vivem em casa própria e quitada. Segundo o
relatório  a casa é bem conservada, possuindo os móveis e utensílios básicos. 

Em vista do relatório fotográfico, afere-se que tais móveis são bem conservados.  

A autora mora em uma residência simples, porém não, objetivamente, há situação de
miserabilidade apta a concessão do LOAS. 

5. A sentença afirmou que "... a renda mensal de sua família é obtida através do recebimento
do salário por seu esposo, no valor de R$ 1. 398,75 (...) líquido...".

O recurso afirmouq eu o marido da recorrente 

A sentença apontou que  o marido da autora "está desempregado desde 04/04/2020...".

Tal fato - a rescisão do contrato do marido da autora -  foi comprovado em evento 34.

Ocorre que o fato superveniente, por si só, não é apto a determinar a concessão do benefício.
O marido da autora pode ter recebido seguro-desemprego; eventualmente pode ter sido
contratado em outro emprego. 

Em suma: tal fato superveniente ocorreu após a elaboração do relatório social deste processo
(relatório social efetivado em 11/2/2020, cf. evento25-laudo 2, pág.2), de modo que o efeito
por ele produzido não pode ser levado em consideração neste processo. Logo, se ocorrência
desse fato determinou a inserção do grupo familiar da autora em situação de miserabilidade,
deverá haver a análise administrativa sobre tal fato. É necessário, destarte, formular novo
requerimento administrativo.

Nessas condições, a sentença encontra-se suficientemente fundamentada e as provas foram
devidamente analisadas. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art.
46 da Lei nº 9.099/95).

5. Conclusão.
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Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor
corrigido da causa. Contudo, deve ser observada a condição suspensiva prevista no art. 98, §
3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000838362v6 e do código CRC 9c795944. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5002031-66.2019.4.02.5005/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ESTHER LANGAMER FONTES (AUTOR)
ADVOGADO: JULIANA CARDOZO CITELLI (OAB ES012584)
ADVOGADO: JULIANA RIGAMONTE TEIXEIRA (OAB ES029340)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, vencido o Juiz Federal LEONARDO MARQUES LESSA.

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918628v2 e do código CRC 4486a6b8. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:58 

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Espírito Santo
1ª Turma Recursal - 2º Juiz Relator (ES)

Data da Sessão: 10/12/2020
Pauta: 22

(minuta relacionada)



11/12/2020 :: Minutas - eproc - ::

https://eproc.jfes.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=minuta_imprimir_preparar_lista&acao_retorno=minuta_imprimi… 71/92

5023001-02.2019.4.02.5001 500000849771 .V6 ASP15470269795© JES7027

RECURSO CÍVEL Nº 5023001-02.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: FERNANDA CARVALHO RIZZO (AUTOR)

RELATÓRIO

CIVIL. FIES. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS DO FNDE E
DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO
BRASIL RECONHECIDA. RECONHECIDO O BENEFÍCIO DE
EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO
MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA
REFORMADA.

A autora graduou-se em Medicina em 8/12/17. 

Ingressou em programa de residência médica com previsão de término em março de 2020,
período no qual alega ter direito à extensão do período do prazo de carência do financiamento.

A ação tem por objeto a concessão do benefício de extensão do período de graça por ocasião
de residência médica e a condenação em danos materiais de morais.

A sentença condenou o FNDE e o Banco do Brasil, dispondo o que segue: “1 - CONDENAR
o Banco do Brasil e o FNDE a providenciar a extensão da carência do contrato de FIES da
autora até o mês de Julho/2020, somente podendo iniciar as cobranças a partir do mês de
Agosto/2020. 2 - CONDENAR os réus FNDE e Banco do Brasil SA, solidariamente, a
pagarem à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. O
dano moral deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e a contar da data desta
Sentença (Súmula 362 do STJ) e, após a correção, ser acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a contar do evento danoso (julho/2019), nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do
STJ.”

O FNDE interpôs RECURSO INOMINADO alegando o que: (i) a extensão da carência não é
um benefício automático, sendo necessário o requerimento aos órgãos competentes antes que
o contrato entre na fase de amortização; (ii) a autora não preencheu os requisitos necessários
para a concessão do benefício de extensão do período de carência, uma vez que seu contrato
já estava na fase de amortização quando fez a solicitação pelo FIESMed; e (iii) há ausência de
danos morais.
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O Banco do Brasil, por sua vez, interpôs RECURSO INOMINADO alegando que: (i) não é
parte legitima para configurar no polo passivo da presente ação, posto que apenas o FNDE
tem competência para autorizar a contratação e a realização de operações e de cobrança; (ii)
não foi apresentado nenhum documento do FNDE para que a alteração do contrato fosse
realizada; (iii) não há nexo causal entre o dano sofrido pela autora e qualquer ato da
instituição financeira, portanto inexiste dano moral; e (iv) o valor da indenização não é
razoável, devendo ser reduzido.

A sentença possui a seguinte fundamentação:

[...] De início, tendo em vista que a União possui personalidade jurídica distinta do FNDE,
gestora do FIES, entendo que não há qualquer imputação de responsabilidade em face da
União, que não possui competência para dirimir a situação apresentada. Dessa forma,
EXTINGUO o processo sem apreciação do mérito, em relação à União Federal com fulcro no
art. 485, VI, do NCPC.

Da mesma forma, determino a extinção do feito em face do Ministério da Educação - MEC e
da Saúde – MS, por falta de capacidade processual para figurar no polo passivo da presente
ação. Dessa forma, EXTINGUO o processo sem apreciação do mérito, em relação ao MEC e
ao MS com fulcro no art. 485, IV, do NCPC.

Afasto, ainda, a preliminar de ilegitimidade ad causam do Banco do Brasil-BB, tendo em vista
que, como entidade operadora do contrato em questão, possui interesse e responsabilidades de
que desdobram da relação jurídica aqui tratada. Eventual decisão jurídica proferida nos
presentes autos surtirá efeitos jurídicos no contrato de FIES (operado pelo BB).

No mérito, repiso os argumentos ora articulados em Decisão que deferiu antecipação de tutela
(evento 03):

“No que se refere ao fumus boni iuris, verifico que o pedido principal encontra sucedâneo na
previsão legal contida no art. 6-B, § 3°, da Lei 10.260/2001, com redação dada pela Lei
12.202/2010, que assim dispõe:

§ 3º O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado
Medicina pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a Lei no 6.932, de 7 de
julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado da
Saúde terá o período de carência estendido por todo o período de duração da residência
médica. (Incluído pela Lei nº 12.202, de 2010).

Ademais, verifico que a parte autora atende ao requisito referente a estar inscrita em
programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, conforme se vê da
declaração anexada à exordial (comp5, evento 1), expedida pelo Coordenador do Programa
de Residência Médica Medicina de Família e Comunidade de Cariacica-ES, a qual atesta que
a Requerente cumpre o programa de residência médica na Prefeitura Municipal de Cariacica,
com término previsto para 28/02/2020.
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Outrossim, destaco que o financiamento em debate decorre de um programa de caráter social
que tem por fim auxiliar o estudante que não possui condições de arcar com os custos de uma
graduação privada.”.

Nessa toada, o direito à carência pelo mesmo prazo de realização da residência médica em
questão é claro. Como a autora pagou cinco (05) meses de parcelas de FIES quando já estava
cursando a residência (de julho a novembro/2019), reconheço o direito de extensão do prazo
de carência da autora, devendo o prazo findar-se Julho/2020, só podendo ser cobrada pelas
parcelas do FIES a partir de Agosto/2020. 

Outrossim, reconheço a ocorrência de danos morais em face da autora uma vez que, mesmo
ela tendo entrado em contato com as Rés a fim de comunicar a inscrição em residência médica
e requerer a extensão do prazo de carência, as Rés não lograram em atender o direito da
autora.

No que se refere ao valor da indenização, este deverá observar os parâmetros habituais, em
estrita observância do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado
do Rio de Janeiro:

A quantificação da indenização por dano moral levará em consideração, ainda que em
decisão concisa, os critérios a seguir, observadas a conduta do ofensor e as peculiaridades
relevantes do caso concreto: I) dano moral leve – até 20 SM; II) dano moral médio – até 40
SM; III) dano moral grave – até 60 SM.

Reputo o dano sofrido como leve, assim como leve a falha da CEF. Entendo que a atuação da
ré, no que tange a prestação do serviço, demonstrou, de forma indiscutível, a falta de cuidado
com que procede com o patrimônio alheio, causando na parte autora aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem estar, a ponto de se configurar lesão aos bens que integram os
direitos da personalidade (como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, entre outros),
estando, então, caracterizada a hipótese de indenização por danos morais.  Dano leve e falha
leve me direcionam a balizar o dano moral no patamar de 25% do intervalo estipulado para a
parametrização do dano leve (até 20SM), nos termos acima.

Por fim, nada a prover quanto ao petitório de evento 44 pois, tendo em vista proferimento de
sentença com a renovação dos comandos judiciais, o direito da autora ao prazo de carência
estendido encontra-se assegurado. [...]

VOTO

O recorrente Banco do Brasil alegou que não possui legitimidade para configurar no polo
passivo da presente ação, uma vez que apenas o FNDE possui competência para autorizar a
contratação do financiamento e as operações, sendo apenas um mero agente financeiro.

Afasto, porém, a preliminar de ilegitimidade do BANCO DO BRASIL para figurar no polo
passivo da ação, pois na qualidade de agente financeiro do FIES e mandatário do FNDE, é o
banco que viabiliza a formalização do contrato, sendo responsável pela operacionalização do
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financiamento estudantil.

No contrato de FIES o banco operador não atua como mero agente financeiro, mas sim como
executor do contrato de financiamento estudantil e, desta forma, tem o dever de fiscalizar os
valores repassados para as instituições de ensino cadastradas pelo Ministério da Educação,
seja no momento da concessão, seja nas fases seguintes de renovação, de acordo com o
contrato de financiamento firmado. No sentido do exposto, trago a colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. FACULDADE EVANGÉLICA. RECEBIMENTO
INDEVIDO DE REPASSES DO FIES. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA.
AUSÊNCIA POR DOIS SEMESTRES CONSECUTIVOS.
CANCELAMENTO DA MATRICULA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
BANCO DO BRASIL. AGENTE FINANCEIRO DO FIES. EXECUTOR DO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REPASSES SEM OBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Declara-se a inexistência de relação jurídica entre a instituição de ensino e o
estudante, quando incontroversa a ausência da prestação de serviço contratado
por meio de financiamento de crédito estudantil com recebimento indevido dos
repasses. 2. O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, é
o executor do contrato de financiamento estudantil e, assim sendo, tem o
dever de fiscalizar os valores repassados para as instituições de ensino
cadastradas pelo Ministério da Educação, seja no momento da concessão,
seja nas fases seguintes de renovação, de acordo, aliás, com o contrato de
financiamento entabulado com o estudante. 3. A obrigação contratual do
Banco do Brasil não se resume à disponibilização do dinheiro à instituição
de ensino em que pré-matriculada a autora/financiada, cabendo a ele a
retomada dos repasses indevidamente recebidos pela instituição de ensino.
4. Não há como imputar à autora o débito contratual, seja em face da não
concretização do pressuposto contratual (efetivação da matrícula); seja pelo
reconhecimento da instituição de ensino quanto ao recebimento indevido; seja
pelo dever do Banco do Brasil em fiscalizar a ocorrência dos requisitos aptos a
autorizar o repasse dos valores. 5. Invertido o ônus da sucumbência quanto ao
pedido relativo ao Banco do Brasil. 6. Sentença mantida quanto ao mais. 7.
Recurso conhecido e provido. (TJ-DF, APC 20140310123443, Rel. J.J. COSTA
CARVALHO, DJ:09/12/2015).”

Neste ponto, então, a sentença merece ser mantida.

No que diz respeito a alegação de que a autora não faz jus à concessão do benefício de
extensão do período de carência, por ocasião de estar matriculada em residência médica, por
não ter preenchido os requisitos necessário e não ter feito o requerimento no período
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adequado, entendo que não assiste razão ao FNDE.

Conforme restou demonstrado nos autos desta demanda, a autora preencheu os requisitos para
a concessão da extensão do período de graça antes do início da fase de amortização.

Compulsados os autos, observa-se que a autora comprovou que está cursando a residência
médica na especialidade de Medicina de Família e Comunidade, junto a Prefeitura do
Município de Cariacica, desde 01/03/2018 com previsão de término para 28/02/2020 (Evento
1, COMP5).

No caso, a especialidade em questão está no rol das especialidades prioritárias definidas na
Portaria Conjunta nº 2, de 25/08/2011, editada pelo Ministério da Saúde, inclusive, para fins
do benefício previsto no § 3º do art. 6º-B da Lei nº 10.260/2001, no âmbito do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), tratando-se, nesse caso, de direito
concedido aos médicos residentes pela legislação pertinente.

Assim, presentes os requisitos legais, a concessão do requerimento é ato vinculado à lei, sem
margem de liberdade ao administrador, daí a desnecessidade de aguardar o ato do Ministério
da Saúde. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FIES. RESIDÊNCIA
MÉDICA. ESPECIALIDADE PRIORITÁRIA. BENEFÍCIO DE
AMPLIAÇÃO DA CARÊNCIA. A residência médica em especialidade eleita
como prioritária pelo Ministério da Saúde, em observância à Portaria nº
1.377/GM/MS e Portaria Conjunta GM/MS nº 2/2011, confere ao médico
residente beneficiário do FIES a ampliação do período de carência.
Precedentes. (TRF4 5004678-59.2017.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora
VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em
12/07/2018);

Diante disso, entendo que, também neste ponto, a sentença merece ser mantida.

Em contrapartida, no que tange às alegações de ausência de danos morais no presente caso,
entendo que assiste razão os recorrentes.

Isto porque foi a própria autora que deu causa ao fato de os descontos a título de amortização
começarem antes do período devido, uma vez que informou aos órgãos competentes a
respeito da realização de residência médica apenas em 12/07/2019, conforme demonstrado na
documentação juntada no Evento nº 1, COMP8 e COMP9), cujo teor (e-mails) transcrevo a
seguir:

De: fernandacarvalhorizzo@gmail.com Enviada em: sexta-feira, 12 de julho de 2019 14:50 
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Para: SUPORTE TÉCNICO - FIESMED Assunto: [ FIESMED ] Carencia FIESMED
Abatimento - Carência Estendida Nome: Fernanda Rizzo E-mail:
fernandacarvalhorizzo@gmail.com 

Mensagem: Foram descontados da minha conta do BB valores altos e nao autorizados
previamente deixando a minha conta negativa, sendo q sou residente de Medicina de Família e
Comunidade e estou em um congresso em outro Estado. Formei em 2017/2 e estou cursando a
residência!

 

De: Fernanda Carvalho Rizzo Enviada em: quarta-feira, 24 de julho de 2019 15:24 Para:
SUPORTE TÉCNICO - FIESMED Assunto: Re: [ FIESMED ] Carencia 

Boa tarde. Sim! Estou precisando desse extensão da carência. Grata, Fernanda Carvalho
Rizzo 

Em qua, 24 de jul de 2019 08:14, SUPORTE TÉCNICO - FIESMED escreveu: 

Prezada, Você solicitou a carência estendida? Atenciosamente, 

Equipe FIESmed Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Primária a Saúde - SAPS
Esplanada dos Ministérios, Bloco G – Ed.Sede - 7º andar Brasília/DF, CEP: 70058-900

 

De: Fernanda Carvalho Rizzo Enviada em: sexta-feira, 26 de julho de 2019 11:58 

Para: SUPORTE TÉCNICO - FIESMED Assunto: Re: [ FIESMED ] Carencia 

Não pude solicitar pelo site pois meu financiamento é pelo Banco do Brasil. Fui orientada a
fazer o pedido por meio deste email e por meio fisico. Estou enviando hoje os requerimento e
documentos solicitados em email anterior por meio físico para o Ministério da Saúde. A fim
de dar andamento à carência estendida.            Att, Fernanda Carvalho Rizzo

 

A sequência de emails evidenciou que: (i) a autora comunicou o fato de estar cursando
residência (e, portanto, ter direito à carência estendida) somente no dia 12/7/19; (ii) a equipe
"FIESMed, em vista do email da autora do dia 12/7, em 24/7/19 perguntou se a autora
solicitara a carência estendida; e (iii) em 26/7/19 a autora informou que não solicitara pelo
site e estava naquela ocasião enviando os requerimentos e documentos "a fim de dar
andamento à carência estendida".
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Dessa maneira, entendo não ser possível condenar os réus ao pagamento de indenização por
danos morais, considerando que a própria autora deu causa às ações tomadas pela instituição
financeira, já que deixou de informar durante o período de graça que estava matriculada em
residência médica; só o tendo feito quando já estava cursando a residência.

Sendo assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada.

DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do FNDE e do Banco do Brasil, para deixar
de condenar os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas, que somente são devidos quando o
recorrente é vencido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos recursos do FNDE e do Banco do Brasil.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000849771v6 e do código CRC b10b44e6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5023001-02.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RÉU)

RECORRIDO: FERNANDA CARVALHO RIZZO (AUTOR)
ADVOGADO: IANAUAN DA COSTA JUCÁ (OAB ES025491)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos do FNDE e do Banco do Brasil, nos termos do voto
do(a) Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000917381v2 e do código CRC 2b0853e6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:59 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000950-85.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RONISSON GOMES (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

A parte autora interpôs RECURSO INOMINADO contra a sentença que julgou improcedente
o pedido de concessão de benefício por incapacidade. Em seu recurso, a parte autora aduziu o
que segue:

... Alegando que apesar dos laudos e algumas pericias medicas juntadas aos autos pelo
recorrente, o perito do juízo não concluiu a incapacidade do mesmo, e também registrou que a
doença a qual o recorrente alega ter não lhe garante o benefício, esta hipótese no que diz
respeito ao auxilio doença, quanto o direito ao auxilio acidente, a sentença é equivocada, pois
não é preciso ser expert, para deduzir que a “... amputação traumática parcial de falange
distal....amputação traumática de extremidade distal do quirodáctilo esquerdo....”, consignada
no laudo médico pericial e nos laudos médicos dos peritos assistentes, está descrita nos
QUADROS 4 e 5, do ANEXO III, do Decreto 3.048/99, que seguem abaixo colacionados:   ...

O Quando Nº 5 abaixo, colacionado não deixa margem para dúvidas quanto o enquadramento
do Autor, as situações que dão direito ao Auxilio Acidente:   ...

Repiso, a alegação, já realizada na inicial: “...A amputação traumática da extremidade distal
do 2º quirodáctilo , já foi reconhecida pelo INSS, portanto, resta incontroverso o direito do
Autor, há, pelo menos, a concessão do auxilio acidente,...”

Sendo assim, passemos a explicar o porquê da contrariedade ao ler a respeitável sentença! Em
primeiro momento devemos ressaltar que o Autor/recorrente, teve seu direito ao
CONTRADITORIO e AMPLA DEFESA CERCEADO, explico; Apesar do patrono do
recorrente ter juntado a sua inicial, os quesitos a serem respondidos pelo médico perito, o
mesmo se manteve inerte as perguntas, um verdadeiro descaso com um principio
constitucional, que é direito AO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA. Na pericia acostada
aos autos, no EVENTO18, é claro o desleixo do expert, visto não analisou a alegação de
sequela de perda auditiva do recorrente e afirmou em seu laudo que a perda do pedaço de um
membro, é apenas um dano estético! Um verdadeiro absurdo, sendo claro que em laudos de
outros profissionais e na ficha medica do autor junto ao INSS, consta os seguintes termos,
divergentes do perito nomeado pelo douto juiz: ...
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Na manifestação do Laudo pelo autor, acostado no EVENTO26, o patrono desta lide deixa
claro que o trauma não é apenas estético como o alegado pelo expert, que se sequer se atentou
as relações que dão direito ao auxilio acidente, inclusive dano estético, como consignou em
seu laudo. Insta salientar novamente, que o expert, não respondeu os quesitos do autor, fato
também noticiado em manifestação, visto gerou indignação por cercear o direito ao
contraditório e ampla defesa do autor. Vale ressaltar Nobres, que o pedido subsidiário do
autor, de auxilio acidente, se mostrou prejudicado, uma vez que o perito não respondeu aos
quesitos que qualificariam ao mesmo como beneficiário de tal requerimento, apesar, como já
exaustivamente narrado, para se concluir que a amputação de parte de seu dedo, já resta
enquadrada no ANEXO III, do Decreto 3.048/99, que seguem em anexo, ao presente recurso
....

VOTO

1.  Dados da parte autora.

Data de nascimento 8/12/1978
Trabalho/Atividade habitual Gesseiro
Escolaridade ensino médio completo
Doença e/ou lesão Amputação Traumática de Parte do Indicador Esquerdo (S68.1).

2.  O autor sofreu amputação traumática de parte do indicador esquerdo (S68.1).

Na inicial o autor pleiteou a condenação do INSS na obrigação de conceder-lhe, inclusive
com o pagamento de atrasados, benefício por incapacidade (auxílio-doença) indeferido, na via
administrativa, em 19/10/2018. Pede, de forma subsidiária, que seja concedido o benefício de
auxílio-acidente.

A sentença julgou improcedente o pedido.

O objeto do recurso é, apenas, a concessão de auxílio-acidente; ou a anulação da
sentença para que o perito "explique porque a amputação traumática de parte de seu dedo,
não se enquadra nos quadros 4 e 5 do ANEXO III, do Decreto 3.048/99".

O autor laborava como gesseiro autônomo.

A amputação deu-se apenas na extremidade distal do dedo indicador da mão esquerda. 

O perito excluiu a exitêencia de sequela, com base nas seguites respostas:

22) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que
causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual? 
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R= Não. 

23) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades
encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções
habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, são passíveis de cura? 

R= Resposta negativa ao quesito 22. 

24) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? 

R= Houve perda anatômica mínima (pequeno segmento da falange distal do
indicador esquerdo). Não há perda da força muscular.

Nota-se que a amputação não foi do dedo indicador esquerdo, mas apenas de um "pequeno
segmento" da falange distal do referido dedo, gerando uma "perda anatômica mínima".

O laudo apresenta fundamentação suficiente para demonstrar que a amputação havida, por ser
mínima, não representa sequela que limite ou reduza a capacidade laborativa para o
desempenho da função habitual. 

Logo, não há porque reformar a sentença.

3.  Também não há porque a anular. Vejamos.

Pediu-se a anulação da sentença para que o perito "explique porque a amputação traumática
de parte de seu dedo, não se enquadra nos quadros 4 e 5 do ANEXO III, do Decreto
3.048/99".

O quadro 4 do anexo III refere-se a situações de prejuízo estético que ensejam a concessão do
auxílio-acidente. Estão elas relacionados a casos nos quais são "... atingidos crânios, e/ou
face, e/ou pescoço ou perda de dentes quando há também deformação da arcada dentária que
impede o uso de prótese." No caso, a lesão abarcou dedo, e não crânio, face ou pescoço.

O quadro 5 do anexo III trata da perda de segmentos de membros que ensejam a concessão do
auxílio-acidente.

As seguintes perdas ensejam a concessão do benefício:

Perdas de segmentos de membros
Situações:
a) perda de segmento ao nível ou acima do carpo;
b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal; (Redação dada pelo
Decreto nº 4.032, de 2001)
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c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles;
  (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001)
d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal;  (Redação dada pelo
Decreto nº 4.032, de 2001)
e) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais quirodáctilos;
f) perda de segmento ao nível ou acima do tarso;
g) perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange proximal;  (Redação dada pelo Decreto nº
4.032, de 2001)
h) perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange proximal em ambos;  (Redação dada pelo
Decreto nº 4.032, de 2001)
i) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais pododáctilos.
NOTA: Para efeito de enquadramento, a perda parcial de parte óssea de um segmento equivale  à perda do segmento. A
perda parcial de partes moles sem perda de parte óssea do segmento não é considerada para efeito de enquadramento.

Afere-se que a amputação de parte do segundo quirodáctilo - ou dedo indicador - somente
gera direito ao auxílio-acidente quando a amputação atinge a falange proximal (alínea d do
quadro 5 do anexo III do Decreto 3048/99).

Ora: o autor sofreu “...amputação traumática de extremidade distal do quirodáctilo
esquerdo...". A falange proximal NÃO foi atingida.  Logo, não há razão para anular a
sentença. Sequer se precisaria, a rigor, fazer perícia médica.

Em face do exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da
Lei nº 9.099/95).

4.      Conclusão.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Custas e honorários pela parte autora,
estes no montante de 10% do valor atribuído à causa (artigo 55, Lei 9.099/95). Visto que se
concedeu a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das verbas fica suspensa (§ 3º
do art. 98 do CPC).

Voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000856613v8 e do código CRC 5b45cab8. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5000950-85.2019.4.02.5004/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: RONISSON GOMES (AUTOR)
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS DUARTE CARNEIRO (OAB ES020602)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por maioria, vencido o Juiz
Federal LEONARDO MARQUES LESSA, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte
autora, vencido o Juiz Federal LEONARDO MARQUES LESSA, que dava parcial
provimento ao recurso para conceder o auxílio-acidente desde a DER.

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918187v3 e do código CRC dfdd7f97. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001383-98.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

RECORRIDO: DALILA VASCONCELOS BONA (AUTOR)

RELATÓRIO

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA.
ANUIDADE. INDENIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS
MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SEÇÃO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que condenou a ré/recorrente a indenizar a
autora no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais, em decorrência de uma
cobrança de anuidade já adimplida, portanto indevida.

A recorrente alega o que segue:

Não procede os argumento que configuraram como indevida a cobrança por parte da
recorrente em face da ora recorrida.

(...)

A recorrida, no ano de 2011, após ser contactada do débito existente, efetuou opagamento da
anuidade em atraso por MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO, e juntou a
comprovação e fez remissão desse comprovante de depósito à Subseção de Guarapari.

Como o depósito bancário na conta corrente da ora recorrente não é método usual de
comprovação de quitação de anuidade (a qual é feita por meio de boleto bancário), o título
ainda permaneceu em aberto, visto que não seria possível exigir da ora recorrente a
conciliação bancária para que pudesse ter sido dado baixa no título à época. Ademais, a
comprovação do depósito foi encaminhado para uma subseção da OAB, quando era de
conhecimento dela que a cobrança estava sendo feita pela Seccional do Espírito Santo.

Por tais razões, a anuidade em questão permaneceu em aberto no sistema da OAB, o que
gerou a cobrança judicial efetuada.

E, na ação de execução, assim que esta Instituição teve ciência do ocorrido, de pronto e de
boa-fé fez o requerimento de desistência do processo (28.02.2014), que foi homologado de
forma rápida e normal no dia 12.03.2018.
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Ressalte-se que não houve protesto da dívida cobrada judicialmente, tampouco a autora teve o
seu nome negativado em órgãos de proteção de crédito. Também não teve que arcar com
pagamento de honorários advocatícios (ao menos, não fez prova dessa despesa), nem custas
processuais.

(...)

E, no presente caso, não restou demonstrado qualquer prova dosabalos que essa ação tenha
causado na honra ou moralda autora, não podendo ser esta presumida.

Como cediço, mesmo nos casos em que o dano experimentado pela vítima seja denatureza
moral, a mesma não está dispensada de produzir a necessária prova quanto à sua ocorrência.

(...)

Aqui o ônus probandi incumbit et qui dixité da norma. Se o que pede a reparação por danos
morais e materiais, não tem, a seu favor, a presunção, sempre vencível, juris tantumdesses
mesmos danos, ao contrário, terá que prová-los.

(...)

Não existem nos autos os requisitos ensejadores para a caracterização do ato ilícito ou dano
moral, uma vez que a OAB agiu no exercício legal de seus direitos, e, ademais, o ora recorrido
não demonstra que tenha sofrido um ataque a sua honra, capaz de provocar um desgaste
emocional. 

(...)

Por tais razões, impõe-se reforma da r. sentença de fls. no que pertine à condenação por danos
morais, ainda mais diante do exorbitante valor arbitrado de R$ 20.000,00.

(...)

Também não restou provado qualquer despesa por parte do ora recorrido com honorários
advocatícios, nem restou demonstrada qualquer conduta indevida por parte da ora recorrente
na ação de execução.

Ademais, não se pode deixar de considerar que havia dúvidas pertinentes sobre a quitação da
anuidade por parte da autora, o que motivou, justificadamente, o ajuizamento da ação de
execução, a qual, após os devidos esclarecimentos prestados pela autora, foi extinta a pedido
da própria exequente, ora recorrente.

(...)

À guisa de tais fatos, eventual indenização deve ser arbitrada de forma consentânea às
circunstâncias do caso concreto, primando-se pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, não podendo jamais se traduzir em enriquecimento ilícito.
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(...)

Veja que o montante cobrado foi de R$ 534,79

A r. sentença arbitrou uma indenização TRINTA E SETE VEZES maior que o montante
cobrado de forma indevida, o que fere o princípio da equidade e da razoabilidade.

Dessa forma, caso mantida a condenação em danos morais, por cautela, , sejam sopesadas as
questões ora aventadas, prestigiando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para se fixar condenação consentânea às circunstâncias de fato e, assim, não haver
enriquecimento sem causa da Demandante, reduzindo o montante arbitrado pelo MM. Juízo a
quo, restringindo a condenação ao dobro do montante cobrado na ação de execução, à luz do
art. 940, do Código Civil.

É o relatório.

VOTO

A inicial reporta que a autora pediu o cancelamento de sua inscrição junto à OAB-ES em
2009 por ser nomeada para exercer cargo público (servidora pública no Poder Judiciário
estadual); em 2011 recebeu carta de cobrança relativa à anuidade de 2009; ingressou em
contato telefônico com a OAB-ES, sendo orientada a pagar a anuidade em aberto via depósito
bancário; efetivou tal depósito em 2011, tal qual fora orientada; não obstante isso, em 2014,
veio a ser cobrada, em esfera judicial, por tal débito que já havia, há muito, quitado.

No que diz respeito à existência de dano indenizável, considero acertada a decisão do juízo de
piso, uma vez que a recorrida informou a funcionário da OAB - Subseção de Guarapari sobre
o adimplemento do débito, o que a exime de responsabilidade, mesmo que parcial, pela
cobrança indevida.

A falta de comunicação entre entre a Subseção de Guarapari e a Seccional do Espírito Santo
não fundamenta a exclusão da responsabilidade da recorrente, mormente pois a resposta
recebida pela autora/recorrida foi de que a tesouraria seria avisada do depósito.

Além disso, reputo ter havido lesão a direito personalíssimo da recorrida, visto que
permaneceu sendo cobrada indevidamente, inclusive em juízo (autos n.º 0107930-
63.2013.4.02.5001), e veio a sofrer penhora em sua conta bancária em decorrência de tal
dívida quitada (ev.1-comp9, p.5), por negligência exclusiva da recorrente.

Em decorrência disso, a recorrida foi impedida de gerar certidão negativa da Justiça Federal
(evento 1 - COMP11 e COMP12), documento importante em razão da função gratifica
exercida.
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Em face de tais eventos é devida uma compensação por dano moral.

O valor arbitrado na sentença se mostra razoável. Será, contudo, desproporcional tendo em
vista que o valor não foi mensurado tendo em vista a época em que o dano ocorreu (2014),
sendo a ação ajuizada em 2019 e a sentença proferida em 2020; de modo que a incidência de
juros de mora desde o fato danoso fará com que o quantum redunde em valor
desproporcional. Apenas por conta de tal situação que, embora acidental, não pode reverberar
em enriquecimento ilícito, o valor deve ser redimensionado.

Fixo o valor de R$12.000,00 (doze mil reais). A correção monetária incide desde a data do
acórdão.  Os juros de mora incidem desde o fato ilícito, ou seja, desde a data do indevido
ajuizamento da execução fiscal.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INOMINADO, com o objetivo de reduzir o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Juiz Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000811650v10 e do código CRC ea859902. 
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RECURSO CÍVEL Nº 5001383-98.2019.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (RÉU)

RECORRIDO: DALILA VASCONCELOS BONA (AUTOR)
ADVOGADO: LEONORA NUNES BUZZETTE (OAB ES020927)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, com o objetivo de reduzir o
quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e,
por maioria, fixar os juros de mora a partir do fato ilícito, ou seja, desde a data do indevido
ajuizamento da execução fiscal, vencido nesta parte o Juiz Federal LEONARDO MARQUES
LESSA que votou no sentido de fixar os juros a partir da citação, nos termos do voto do(a)
Relator(a).

Vitória, 10 de dezembro de 2020.

 

Documento eletrônico assinado por PABLO COELHO CHARLES GOMES, Relator do Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfes.jus.br, mediante o
preenchimento do código verificador 500000918138v3 e do código CRC 9fd0114e. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): PABLO COELHO CHARLES GOMES 
Data e Hora: 10/12/2020, às 19:15:57 
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RECURSO CÍVEL Nº 5005026-98.2018.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL PABLO COELHO CHARLES GOMES
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: MARCIA RIBEIRO PAIVA (AUTOR)

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

1.   Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que deu
provimento ao recurso inominado da União para reformar a sentença e julgar improcedente o
pedido de inclusão da autora no rateio dos valores dos honorários advocatícios de
sucumbência, previstos na Lei 13.327/2016, efetuando-lhe o pagamento na mesma proporção
em que é distribuído ao membros  ativos da carreira.

Alega a embargante o que segue:

...

4. Essa afirmação de que a autora defende a inconstitucionalidade dos próprios honorários
não é fato, mesmo porque esse tipo de defesa seria incompatível com a procedência do seu
pedido.

5. A questão veiculada neste processo não é objeto da ADI 6053, que tramita no STF, da
relatoria do Ministro Marco Aurélio. Lá é impugnada a constitucionalidade da própria Verba
Honorária. Diferentemente, aqui se impugna a constitucionalidade do critério de divisão
quanto aos aposentados que foram para a inatividade com direito à paridade, já que a verba
tem natureza de caráter geral e tem natureza remuneratória, segundo entendimento da própria
AGU em pareceres juntados no processo, aliado ao fato de que o constituinte não distinguiu a
fonte da remuneração, se de origem pública ou de origem privada (EVENTO 1, OUT6).

6. Precedentes do STF (RE 380 538 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado
em 26/06/2012, Acórdão Eletrônico DJe160 Divulgado 14-08-2012, Publicado 15-08-2012)

7. O que a parte autora requereu foi o afastamento de regra limitadora de seu direito, por
afronta ao disposto no artigo 7º, da EC 41/2003, que lhe garante a paridade de remuneração
diante de uma vantagem remuneratória de caráter geral, como dito, conforme consta em
capítulo das suas razões (evento 44), litteris:

...

8. Ainda nas razões recursais, a ora embargante argumentou as seguintes características que
apontam para a generalidade da verba:
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a) Advogados da AGU afastados da advocacia para exercerem a assessoria de Ministros do
STF, do STF e dos demais Tribunais Superiores, recebem os honorários (atuais) de que trata a
Lei 13.327/16 (fato provado nos autos com documentos). Esse advogados tornaram-se
incompatíveis com o exercício da advocacia e não poderiam receber essa verba se
efetivamente de honorários se tratasse. É mera parcela remuneratória, assim tratada, aliás,
pelo artigo 102-A, da Lei 13.898/19:

Lei 13.898/2019

Art. 102-A. Para fins de incidência do limite de que trata o inciso XI do art. 37 da
Constituição, serão considerados os pagamentos efetuados a título de honorários
advocatícios de sucumbência. (Incluído pela Lei nº 13.957, de 2019)

b) Os aposentados estão tão afastados do exercício das atividades do cargo quanto os
membros descritos na alínea acima, de forma que este discrímen não tem fundamento;

c) A paridade é verificada com membros que se encontram na mesma categoria em que se deu
a aposentadoria, no caso, categoria especial. Não é justo que o parâmetro seja o de
advogados recém ingressos e que estejam ocupando cargos da categoria inicial, em situação
de estágio probatório (até 3 anos);

...

10. Vejam Vs. Exas. que também há um incidente de inconstitucionalidade aberto pelo juízo
monocrático, devidamente decidido na sentença, que veio por afastar a norma limitadora do
direito da autora, ora embargante e que, pelo princípio da devolutividade dos recursos, essa
questão foi devolvida a essa e. Turma.

11. De forma que há uma omissão diante de capítulo das razões recursais expressamente
ignorado no Acórdão e que merece reparo, mesmo porque essa omissão dificulta sobremaneira
a subida do recurso extraordinário.

 

2.    Ressalte-se apenas que o acórdão não afirma que a autora defende a inconstitucionalidade
dos próprios honorários, mas apenas observa - tal como fez a sentença - que as teses de ambas
as partes parecem indicar que, na verdade, os honorários da AGU seriam inconstitucionais.
Essa questão, contudo, não foi apreciada, considerando a realidade empírica do pagamento
dos honorários.

Registre-se que o § 3º, VI, do artigo 31 da Lei 13.327/2016, dispõe que “não entrarão no
rateio dos honorários” os integrantes da AGU que se encontrerem “cedidos ou requisitados
para entidade ou órgão estranho à administração pública federal direta, autárquica ou
fundacional.” Nesse compasso, o eventual pagamento de tal verba honorária a membros da
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AGU que se encontrem afastados da advocacia para exercerem a assessoria de Ministros de
tribunais superiores (tal qual se alegou nos embargos) não é dado que demonstra o caráter
geral de tal verba, mas apenas que está sendo paga irregularmente em tais casos.

Quanto à alegação de que a paridade deveria ser verificada entre membros que se encontram
na mesma categoria, de modo que não seria justo " que o parâmetro seja o de advogados
recém ingressos e que estejam ocupando cargos da categoria inicial, em situação de estágio
probatório"; adiro às razões encampadas pela 3ª TR-SC, ao definir que o pagamento da verba
honorária nos moldes previstos na Lei 13.327/16 não gera ofensa ao princípio da isonomia: 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI
N. 13.327/16. PEDIDO DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito dos membros
da AGU à percepção de honorários de sucumbência está previsto no artigo 85,
§19, do Código de Processo Civil de 2015, que deu ensejo à publicação da Lei
n. 13.327/16, a qual, entre outras providências, dispõe sobre os honorários
advocatícios de sucumbência das causas em que forem partes a União, suas
autarquias e fundações. 2. A inclusão dos aposentados na Lei n. 13.327/16
denota que se buscou equilibrar a repartição dos honorários advocatícios entre
ativos e inativos visando manter uma espécie de correspondência entre o valor
devido e a efetiva atuação do membro na carreira. A gradação estabelecida tanto
para os ativos (inciso I do art. 31) como para os inativos (inciso II do art. 31)
revela que o servidor recém ingresso na carreira terá direito ao rateio de forma
crescente, de acordo com o tempo de serviço. Seguindo a mesma linha de
raciocínio, o servidor aposentado terá direito ao rateio de maneira decrescente,
conforme o tempo de aposentadoria. 3. Inexistência de ofensa à isonomia, uma
vez que a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para
os aposentados e obedece ao tempo de serviço ou ao tempo de aposentadoria,
conforme o caso. Irrelevante, ainda, se o regime estatutário prevê paridade e
integralidade porque os honorários advocatícios em exame não refletem no
cálculo de aposentadorias e pensões, pois não integram o conceito de
remuneração pública. 4. O pagamento dos honorários de sucumbência de forma
integral, durante o período compreendido entre agosto/2016 e dezembro/2016,
também não se mostra possível em razão de o artigo 39 da Lei 13.327/16 não
assegurar o pagamento da mesma cota-parte indistintamente. 5. Recurso
desprovido. ( 5027534-51.2016.4.04.7200, TERCEIRA TURMA RECURSAL
DE SC, Relator JOÃO BATISTA LAZZARI, julgado em 25/04/2018).
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3.  Na linha do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos apenas para fins
de suprir a motivação do julgado recorrido, nos termos acima expostos; sem que, contudo,
haja alteração no resultado do julgamento.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

      

 
PABLO COELHO CHARLES GOMES

Juiz Relator
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